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Sammanfattning 
Titel: Internprissättning i Sveriges kommuner 

Författare: Joakim Hübel och Martin Isemo 

Handledare: Magnus Holmström 

Bakgrund: Internprissättning är ett välkänt verktyg för att värdesätta transaktioner av varor 

och tjänster inom en organisation. Frekvent förekommande syften med internprissättning är 

att kunna möjliggöra rättvis resultatbedömning av enheter samt att bidra till 

kostnadsmedvetenhet hos personal. Många ekonomiska styrverktyg, däribland 

internprissättning, är från början framtagna för att passa privata organisationer men trots 

detta har offentlig sektor under de senaste decennierna i allt större utsträckning anammat 

styrverktygen i hopp om en effektivare verksamhet med högre kvalitet. Trots att 

internprissättningen är ett populärt styrmedel saknas det empiriska studier kring hur 

Sveriges kommuner använder och påverkas av den.     

Syfte: Att kartlägga och beskriva hur Sveriges kommuner utformar och använder 

internprissättning samt att utveckla en modell för framtagande av målkongruent 

internprissättning i kommunerna.  

Metod: Studien har huvudsakligen genomförts med en kvantitativ forskningsansats i form 

av en enkätstudie. Enkäten skickades ut till Sveriges samtliga 290 kommuner och en 

svarsfrekvens på 37 procent erhölls. Som komplement till enkätstudien, samt för att få en 

mer heltäckande bild och djupare förståelse för dess resultat, har även en kvalitativ 

fallstudie på Norrköpings kommun genomförts. 

Resultat och slutsatser: Kommunala enheter är ofta tilldelade ett resultatansvar där de 

tycks ha begränsade möjligheter att påverka intäktssidan. De syften kommunerna har med 

internprissättning är främst att öka kostnadsmedvetenheten hos personalen och 

kostnadseffektiviteten i verksamheten, vilka även är de vanligast identifierade effekterna. 

En klar majoritet av Sveriges kommuner använder självkostnad som metod för 

internprissättning och internprissättningens utformning sker högt upp i den kommunala 

hierarkin, vanligtvis på kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsenivå. Internpriserna tas 

mestadels fram via uppgjorda prislistor och därefter sker internavräkning med hjälp av 

automatkontering. Huvudsakligen förekommer inga bestämda regler eller normer för den 

interna handeln. Ett flertal kommuner har upplevt att internprissättningen har bidragit till 

suboptimerande effekter och vi anser att den teoribildning som finns om internprissättning 

ofta inte är relevant för Sveriges kommuner. Vi har därför utvecklat en modell för 

framtagande av målkongruent internprissättning i Sveriges kommuner.  

Nyckelord: Internprissättning, Ekonomistyrning, Målkongruens, Kommunal styrning, New 

Public Management. 



 
 

  



 
 

Abstract 
Title: Transfer pricing in Sweden’s municipalities 

Authors: Joakim Hübel and Martin Isemo 

Supervisor: Magnus Holmström 

Background: Transfer pricing is a well-known and popular tool used to evaluate charges for 

goods and services traded within an organization. Frequently used motives for transfer 

pricing are to allow a fair assessment of the performance made by units within an 

organization as well as contribute to the cost-consciousness among employees. Most of 

today’s management control systems, such as transfer pricing, were originally designed to 

fit private organizations. Despite this, the public sector has increasingly adopted the systems 

in hope of developing more efficient operations with higher quality. Even though transfer 

pricing is a popular management tool, there is a lack of empirical studies concerning how it 

is used in Sweden’s municipalities and how they are affected by it.  

Aim: To identify and describe how Sweden’s municipalities manage and design transfer 

pricing, as well as to develop a model for goal congruent transfer pricing in the 

municipalities.   

Methodology: The study was primarily conducted by a quantitative research approach in 

which a survey was the basis. The survey was sent out to all of Sweden’s 290 municipalities, 

to which a response rate of 37 percent was obtained. To supplement the survey, and to get 

a more comprehensive picture and deeper understanding of its results, a qualitative case 

study was carried out in the municipality of Norrköping. 

Key findings and conclusions: Local government units often seem to be assigned the 

responsibility of a profit center, even though they have limited possibilities to influence 

revenues. The motives for transfer pricing in Sweden’s municipalities are mainly to increase 

cost-awareness among staff and cost efficiency in operations, and these are also the most 

commonly identified effects. A clear majority of Sweden’s municipalities use full cost as 

transfer pricing method and the compositional transfer price design is generally handled 

high up in the municipal hierarchy, usually by the municipal council or the municipal 

executive board. Transfer prices are usually presented in a fixed list containing agreed prices 

and the transactions are automatically booked. Generally, Sweden’s municipalities have no 

defined rules or standards for internal trade. A number of Swedish municipalities are 

experiencing that their transfer pricing system have contributed to sub-optimization. We 

also find that existing theory on the field is often lacking relevance for Swedish 

municipalities. Because of this we have developed a model for goal congruent transfer 

pricing which is adapted for use in Sweden’s municipalities. 

Key words: Transfer pricing, Management Control, Goal congruence, Municipal governance, 

New Public Management. 
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1. INLEDNING 

Detta kapitel har som syfte att ge en introduktion till studiens ämne för att därefter leda in i 

problemdiskussionen som aktualiserar ämnets relevans. Problemdiskussionen mynnar ut i en 

formulering av studiens syfte samt de forskningsfrågor som avses besvaras. Slutligen beskrivs 

studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Prissättning på intern handel är ett fenomen som sträcker sig tillbaka till 1600-talet och har 

ända fram tills idag väckt stor debatt i många organisationer. Nedan finner vi en tämligen 

skeptiskt betonad kommentar kring internprissättning från en mellanchef i en svensk 

kommun:   

”Vi slösar ju tid på det. Vi skulle kunna göra mycket nyttigare grejer som skulle inbringa 

mycket mer pengar till vår kommun. Vi jobbar ju för människorna som bor här och det är ju 

deras pengar vi bollar med. Ska vi bolla med dem mellan fickorna bara för att det ska kosta 

pengar? Jag menar, om vi interndebiterar en väldig massa pengar, hur mycket tjänar 

kommunen på det? Noll kronor! Hur mycket förlorar dem? Jo, allt jobb som man lägger ner 

med interndebitering för någon måste ju jobba med det. Någon måste godkänna här och 

godkänna där och någon måste skicka och så vidare. Räkningar kommer fel och den har inte 

beställt det och allt möjligt sådant där. Det är ju helt idiotiskt tycker jag.” (Peter Zinderland, 

2011) 

Ernst & Youngs (2008) globala internprissättningsundersökning visar att så mycket som 96 

procent av svenska moderföretag anser att internprissättningen är en fråga av yttersta vikt 

de kommande åren. Antalet liknande undersökningar utförda med offentlig sektor som 

målgrupp är lätträknade och vi författare ställer oss därför undrande över 

internprissättningens roll och betydelse i Sveriges kommuner. Enligt Bergstrand (2003) har 

avsaknaden av resultatmedvetande inom offentlig sektor gjort att ekonomiska 

ställningstaganden många gånger fått lida. Internprissättningen kan vara ett bra verktyg för 

att sporra kostnadsmedvetande inom offentlig sektor och således bidra till bättre 

ekonomiska beslut (Bergstrand, 2003). En sammanfattande bild av vad internprissättning 

egentligen är och varför den har så stor betydelse för dagens organisationer ges nedan.   

De varor och tjänster som handlas internt mellan olika enheter kallas internprestationer och 

det pris som sätts på dem benämns internpris. För den köpande enheten blir internpriset en 

kostnad och för den säljande enheten en intäkt. När internpriset får en direkt påverkan på 

de olika enheternas resultat är det viktigt att priserna utformas på rätt sätt. (Drury, 2000) 

Det finns många svårigheter med internprissättning, varav en av dem är att värdera de 

internprestationer som sker inom en organisation. Det existerar ingen optimal metod för 

detta utan för och nackdelar med olika metoder existerar beroende på den situation 
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organisationen befinner sig i (Lantz et al., 2002). Enligt Arvidsson (1972) finns det tre 

huvudmetoder för internprissättning; kostnadsbaserade, marknadsbaserade och 

förhandlade priser. Arvidsson (2008) menar vidare att internpriser skall vara utformade så 

att de ger ett korrekt beslutsunderlag, ger utrymme för tillfredställande resultatmätning, 

skapar incitament till rationella beslut samt är administrativt effektiva.  

Internprissättningsproblemet är ett grundläggande problem som syftar på att ett internpris 

optimalt för en enhet inte alltid är optimalt för en hel organisation. När handel sker mellan 

två enheter i en organisation, vilka agerar efter ett felaktigt utformat 

internprissättningssystem kan de båda suboptimera sitt bidrag till helheten genom sin 

strävan efter att vinstmaximera sin egen verksamhet. (Lantz et al., 2002) Låg målkongruens 

förekommer då mellan organisationen och dess enheter, det vill säga, samstämmigheten 

mellan specifika och övergripande mål är otillräcklig. Att uppnå god målkongruens är en av 

de största utmaningarna för dagens organisationer och internprissättning kan och bör 

användas och utformas så att den stimulerar målkongruens. (Anthony & Govindarajan, 

2007) 

1.2 Problematisering 

Med utgångspunkten i att privata och kommunala organisationer utifrån många aspekter 

skiljer sig åt anser vi det vara relevant att undersöka hur internprissättning, vilken har sitt 

ursprung i privata organisationer, används i Sveriges kommuner. Företag i den privata 

sektorn har exempelvis större frihet att välja strategier, målsättningar, struktur och vilken 

marknad de avser att befinna sig på. Detta medför att deras möjligheter att förändra 

verksamheten är större än för den offentliga sektorn. I den offentliga sektorn är inte 

valfriheten densamma och att vinstmaximera verksamheten är inte ett övergripande mål. 

Ekonomiska styrmedel anpassade för den privata sektorn är därmed inte användbara på 

samma sätt. (Boyne, 2002) Ponera att offentlig sektor skulle ha som mål att vinstmaximera 

sitt resultat och därför väljer styrverktyg framtagna för detta syfte. Det skulle i sin tur kunna 

innebära att beslut tas om att avveckla exempelvis äldrevård eller sjukvård eftersom att 

lönsamheten inte är tillräcklig. Förmodade reaktioner från allmänheten i en sådan situation 

skulle nog inte enbart vara positiva. Trots att problem kan uppstå när offentlig sektor 

kopierar delar av den privata sektorns företagsstyrning har detta varit en trend sedan slutet 

av 1900-talet då New Public Management-filosofin introducerades. Filosofin innebar att 

offentlig sektor i allt större grad skulle ta efter och forma sig som företag i den privata 

sektorn. Förespråkarna trodde på divisionalisering av offentlig verksamhet där bildandet av 

resultatenheter samt delegering av ansvar kopplat till prestationsbaserade belöningssystem 

var huvuddelar. Målet var att konkurrensutsätta den offentliga sektorns verksamhet för att 

uppnå effektivitet och kostnadsmedvetenhet. På så vis skulle priserna kunna sänkas och 

servicenivåerna gentemot invånarna ökas. (Hood, 1995) 
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I Sverige fick New Public Management-filosofin stort genomslag och införandet av 

internpriser inom offentlig sektor är en konsekvens av detta. Det var framförallt efter att 

Sverige valt en borgerlig regering i början på nittiotalet som inspiration började hämtas från 

den privata sektorn. (Collin & Hansson, 1993) Marknadslösningar och managementteorier, 

däribland internpriser, började användas i allt större grad i takt med att den offentliga 

sektorn divisionaliserades. (Olve et al., 2008) En modell för organisationsstruktur samt, i 

dess förlängning internprissättning, vilken härstammar från denna tid är Beställar-/Utförar-

modellen. Modellen går ut på att en beställarnämnd inom kommunen får i uppgift att 

beställa och övervaka produktion inom verksamheten efter vad samhället och den svenska 

politiken efterfrågar och utifrån de anslagsmedel som denne tilldelas. Potentiella utförare, 

såväl offentliga som privata, konkurrerar därmed om uppdragen och en konkurrenssituation 

bildas. (Andersson & Hansson, 1989)  

Att med internprissättning som verktyg värdesätta och därefter konkurrensutsätta enheter 

inom den offentliga sektorn kan uppfattas som problematiskt. Enligt Nyqvist (2000) kan 

modellen vara svår att implementera och leder ofta till ökat administrativt arbete. Den 

uppfattas av många som komplex därför att kostnaden för varje transaktion behöver 

beräknas för att fastställa internpriset. Vidare förutsätter den att avtal har en begränsad 

varaktighet och måste omförhandlas och därmed krävs det både ökad kunskap och ökade 

tidsresurser när potentiella utförare skall värderas samt kontrakt utformas. Ytterligare 

förekommande problem beror på att utföraren ofta befinner sig i monopolställning när 

upphandling skall genomföras och därmed försvinner delvis de underliggande 

marknadsmekanismer som modellen bygger på. Om utföraren befinner sig i 

monopolställning kan denne triggas av att maximera sin vinst och driver då upp priserna på 

tjänsten över den nivå som maximerar den samhällsekonomiska lönsamheten. (Nyqvist, 

2000) 

Internprissättningen togs initialt fram inom privata organisationer, vilket också tydligt 

avspeglas i litteraturen på området. Antalet studier gjorda om internprissättning inom 

offentlig sektor i Sverige är lätträknade och området är relativt outforskat. Initialt upplevde 

vi att det fanns många intressanta aspekter att studera inom detta område och fann därmed 

intresse av att undersöka internprissättningens roll och betydelse i Sveriges kommuner. En 

inledande frågeställning är vilka syften kommunerna har med internprissättning och om 

dessa skiljer sig från den privata sektorns. Om en kommuns förutsättningar att bedriva sin 

verksamhet är skilda från en privat organisations, hur lyckas de då uppfylla sina syften med 

internprissättning?   

Gällande valet av internprissättningsmetod undrar vi om kommunernas metodval är 

överensstämmande med resultaten från studien av Lantz et al. (2002). Det vill säga att 

marknadsbaserade metoder är vanligast i privata börsnoterade bolag. Anthony & 

Govindarajan (2007) tar upp en fundamental princip gällande metod för den interna 

prissättningen. De hävdar att internpriser bör sättas till det pris som prestationen skulle 
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värderas till om den såldes till utomstående kunder eller köptes från en utomstående 

leverantör. Hur lyckas kommunala enheter förhålla sig till detta då det inte alltid finns en 

marknad att jämföra med? Vilka argument använder kommunerna för sina metodval och 

varför?  

Förespråkare för internprissättning menar att den ofta ger upphov till kostnadsmedvetenhet 

och effektivitet i organisationen, men en baksida med internprissättningen är det 

administrativa arbete och de kostnader som den kan medföra (Arvidsson, 2008). Är det 

administrativa arbete som ligger bakom internprissättningen i kommunerna berättigat 

utifrån de effekter som uppnås, eller återfinns uppfattningen som examensarbetets 

inledande citat vittnar om i majoriteten av de svenska kommunerna? 

Att exempelvis kunna förhandla om vilket pris som skall gälla för en transaktion är något 

som Anthony och Govindarajan (2007) benämner som en rimlig regel vid intern handel i 

syfte att upprätthålla rättvisa mellan enheter. Vi frågar oss hur stort behovet egentligen är 

av att förhandla om priserna när vinst ändå inte är det primära målet för en kommun. Att 

kunna ta del av fullständig kostnadsinformation för att påvisa ärlighet vid handeln är en 

annan rimlig regel hämtad från samma författare och vi frågar oss om det vid vissa tillfällen 

förekommer att kommunala enheter agerar opportunistiskt. Generellt sett undrar vi vilka 

regler och normer som karaktäriserar internprissättningen i Sveriges kommuner.  

Vi anser det också vara intressant att undersöka vilka effekter internprissättningen bidrar till 

i kommunerna och om den uppfyller sina syften. Har den offentliga sektorn 

konkurrensutsatts och genom marknadsekonomins drivkrafter blivit mer kostnadseffektiv? 

Har de kommunalt anställda blivit mer kostnadsmedvetna och vilka övriga effekter av 

internprissättning går det att finna inom Sveriges kommuner? 

Slutligen undrar vi hur väl kommunerna lyckas med att utforma sina system för 

internprissättning så att målkongruens stimuleras. Är målen som självständiga kommunala 

enheter har samstämmiga med dem som kommunen som helhet har och hur bidrar 

internprissättningen till denna samstämmighet? Alla dessa frågeställningar har väckt vårt 

intresse för internprissättning inom Sveriges kommuner, vilka i sin tur har lett oss fram till 

examensarbetets syfte och forskningsfrågor.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Vi vill kartlägga och beskriva hur Sveriges kommuner utformar och använder 

internprissättning samt utveckla en modell för framtagande av målkongruent 

internprissättning i kommunerna. 

Syftet skall uppfyllas genom att följande forskningsfrågor besvaras: 

 Vilka syften har Sveriges kommuner med internprissättning? 

 Vilka internprissättningsmetoder används i kommunerna? 

 Hur administreras internprissättningen i kommunerna? 

 Vilka regler och normer används för internprissättning i kommunerna? 

 Vilka effekter upplever kommunerna att internprissättningen har bidragit med? 

1.4 Avgränsningar 
Vår studie är avgränsad till att enbart undersöka internprissättningen inom Sveriges 

kommuner och hur de använder den som ett verktyg för ekonomisk styrning. I detta 

examensarbete beaktar vi inte internprissättning ur en internationell synvinkel eftersom 

Sveriges kommuner inte är av sådan karaktär. Vi avgränsar oss även från att studera 

internprissättning som ett verktyg för skatteoptimering. 
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2. METOD 

I detta kapitel beskrivs den vetenskapssyn som vi har anammat under studien vilken har lett 

till vårt val av forskningsdesign. Därefter beskrivs hur vi har gått till väga för att genomföra 

studien och slutligen förs en diskussion kring studiens trovärdighet utifrån begreppen 

generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

2.1 Vetenskapssyn 

2.1.1 Objektivitet 

Ett objektivt förhållningssätt innebär enligt Lundahl och Skärvad (1999) att en forskare 

arbetar opartiskt och förutsättningslöst och motsatsen till objektivitet benämns 

subjektivitet. Vi har under hela vår arbetsprocess strävat efter att vara så objektiva som 

möjligt, men samtidigt har vi varit medvetna om att det inom samhällsvetenskapen i stort 

sett är en omöjlighet att vara helt objektiv (Gustavsson, 2004). Därav har vi försökt vara 

tydliga och klargjort när vi har gjort antaganden som bygger på våra egna uppfattningar. 

Majoriteten av våra forskningsfrågor anser vi dock ha varit mätbara utan större inslag av 

subjektiv tolkning. Exempelvis vilka metoder för internprissättning som används och hur 

dessa administreras tycker vi att vi har lyckats mäta med relativt stor objektivitet och utan 

något markant behov av tolkning. Forskningsfrågan kring upplevda effekter av 

internprissättning har däremot krävt större inslag av tolkning, framförallt från de 

respondenter som har bidragit med information till vår studie. Det har, till exempel, troligen 

varit svårt för dessa att avgöra om en upplevd effekt kan tillskrivas just internprissättningen 

och för att kunna besvara våra frågor inom detta område har de behövt tillämpa viss grad av 

tolkning. Det är främst i vårt analysavsnitt som vi har tillåtit mer tolkande inslag, vilka har 

lett fram till den i slutsatserna presenterade modell för internprissättning som vi anser vara 

målkongruent för Sveriges kommuner. Då modellen bygger på våra egna tolkningar av såväl 

de kvantitativa och de kvalitativa data vi har samlat in är den influerad av tolkande inslag. 

Dock har vi ämnat tydliggöra dessa inslag i syfte att möjliggöra för läsaren att dra sina egna 

slutsatser.  

Vi har även strävat efter att arbeta förutsättningslöst i sökandet av information för att 

använda oss av ett objektivt förhållningssätt. Detta genom att vidta en bred referensram där 

vi har valt ett brett spektra av teorier som härstammar från flera olika författare, länder och 

årtionden. I den enkät vi har utformat har vi också strävat efter att nå hög objektivitet 

genom att vi har försökt undvika att ställa ledande frågor, vi har gett respondenterna många 

svarsalternativ samt att de alltid har haft utrymme för att välja alternativet Annat, 

nämligen... och därefter själva kommentera i de fall de givna svarsalternativen inte har 

passat. Denna förutsättningslöshet har även speglat de intervjuer vi genomfört på så vis att 

respondenterna har varit väldigt fria och flexibla att besvara frågorna på det sätt som har 
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känts naturligt för dem utan större interaktion från oss författare. Vi har likaså här i största 

möjliga mån undvikit att ställa ledande frågor utan istället låtit dem fritt förklara sina tankar 

kring internprissättningens påverkan och effekter.    

2.1.2 Paradigm 
Thomas Samuel Kuhn tog fram begreppet paradigm där huvudbudskapet är att begrepp, 

teorier och metoder för en särskild vetenskapssyn är gemensam för en grupp människor. I 

många fall får ett paradigm utstå frekvent ifrågasättande, vilket kan leda till ett 

paradigmskifte där ett gammalt paradigm ersätts med ett helt nytt eller kompletterat 

paradigm. I vårt examensarbete har vi arbetat inom det breda och vällutvecklade 

paradigmet ekonomistyrning och däri fördjupat oss inom delområdet internprissättning för 

att slutligen applicera denna kunskap på ett annat välutvecklat och brett paradigm, 

nämligen kommunal styrning (se Figur 1 nedan). Såväl paradigmet ekonomistyrning och 

kommunal styrning samt delområdet internprissättning innehåller välkända begrepp, teorier 

och modeller, vilka har uppnått acceptans på grund av att de genom åren har klarat av 

många tester och avvikelser med bravur. Vi har inte strävat efter att åstadkomma ett 

paradigmskifte i och med vår studie om internprissättning utan snarare haft för avsikt att 

kartlägga och beskriva hur internprissättningen används inom Sveriges kommuner. Vidare 

har vi även haft för avsikt att generera ett tillägg till både ekonomistyrningsparadigmet och 

kommunstyrningsparadigmet genom att utveckla en modell för framtagande av 

målkongruent internprissättning i Sveriges kommuner. Att vi har arbetat inom så pass breda 

och välutvecklade paradigm har också underlättat vår strävan att ha ett objektivt 

förhållningssätt. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

 
Figur 1: Paradigmbeskrivning. Egen bild 
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2.2 Forskningsansats 

2.2.1 Kvantitativ forskningsansats 
Genom att anta en kvantitativ forskningsansats undersöker en forskare empiriska 

observationer, mäter och kvantifierar dessa med hjälp av matematiska termer och 

statistiska mått. (Gustavsson, 2004) Vi har antagit en kvantitativ forskningsansats och 

genom vår enkätstudie (se kapitel 3.3.1) haft för avsikt att samla in empirisk data för att 

sedan analysera och tolka denna. Vidare har vi haft avsikten att i slutändan dels bidra med 

ett kunskapstillskott och dels testa om tidigare använda teorier och modeller kan bekräftas, 

förkastas eller revideras. Resultaten av en kvantitativ studie skall med fördel vara 

generaliserbara för uttalanden om ytterligare grupper eller individer, något vi ägnar en 

djupare diskussion i kapitel 3.5.1 Generaliserbarhet. Den kvantitativa undersökningen är 

ofta baserad på en gedigen grund av teori, vilken forskaren använder sig av för att utforma 

studien. Syftet med studien är därmed beroende av hur stort det teoretiska underlaget är 

för ämnet i fråga. (Sverke, 2004) 

Då vi funderade på vilken forskningsansats som bäst skulle lämpa sig för vår studie började 

vi med att ta reda på hur väl utforskat internprissättningsområdet var. Vi kom snabbt fram 

till att det finns mycket skrivet om ämnet, framförallt med tyngdpunkt inom privat sektor. 

Eftersom det fanns en gedigen grund av teori om internprissättning att luta sig mot blev ett 

syfte av beskrivande och förklarande karaktär lämpligt för vår studie (Sverke, 2004). Hur 

internprissättningen ser ut inom offentlig sektor, med fokus på Sveriges kommuner, var 

däremot ett mindre utforskat ämne, även om viss litteratur går att finna. Efter denna 

upptäckt kände vi oss manade att ytterligare utforska hur internprissättningssituationen 

verkligen ser ut i de svenska kommunerna och då kartlägga grundläggande aspekter inom 

internprissättningsämnet, såsom vilka syften kommunerna har med internprissättningen, 

vilka metoder som används, hur administrationen ser ut och hur internprissättning är 

reglerat i Sveriges kommuner. Kvantitativa metoder är väl lämpade att använda sig av då 

den teoretiska grunden är väl utbyggd och då en beskrivande kartläggning är målet med 

studien (Sverke, 2004), men för att få djupare förståelse för internprissättningens effekter 

inom kommunerna använder vi oss även av frågeställningar av kvalitativ karaktär, dels i 

form av öppna frågor i vår enkät och dels i form av en fallstudie av en kommun.   

2.2.2 Kvalitativ forskningsansats 
Kvalitativa forskningsmetoder kan, till skillnad från kvantitativa, simpelt beskrivas som 

metoder vilka använder sig av och betonar ord snarare än siffror för att samla in och 

analysera information. Syftet med en kvalitativ studie är ofta att utveckla ny kunskap och 

teori inom ett område. (Bryman & Bell, 2007) Eftersom vi även har för avsikt att bidra med 

ny kunskap och teori inom området för internprissättning i Sveriges kommuner har vi också 

arbetat med en kvalitativ forskningsansats i form av två stycken intervjuer. Kvalitativa 

studier anses vara mer flexibla än kvantitativa eftersom att datainsamlingsupplägget lättare 
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kan anpassas till verklighetens förändringar. Vid intervjuer finns det exempelvis utrymme för 

att ändra eller förtydliga frågor och svar. Kvalitativa metoder har vanligen som avsikt att gå 

på djupet i en fråga och därmed blir exempelvis en intervjurespondents specifika svar ofta 

bara överensstämmande med just dennes tankar och tycke. (Jacobsen, 2002) Intervjuerna 

gjorde vi främst för att få en djupare förståelse för de svar vi samlat in via enkäten. De var 

även nödvändiga för att kunna få en förståelse för de effekter som kommunerna upplever 

att internprissättningen bidrar med och ligger till grund för utvecklandet av den modell för 

internprissättning som vi presenterar.  

2.2.3 Kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 
Självklart finns det olika sätt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder under 

insamling av empiri och genom att kombinera de bägge angreppssätten kan de stärka 

varandra. Enligt Holme och Solvang (1997) finns det olika strategier för hur en kombination 

kan se ut. De båda angreppssätten kan användas parallellt genom att kvalitativ information 

samlas in för att sedan kvantifieras i analysen. På så sätt kan fördel dras av såväl det 

djupgående som den kvalitativa metoden medför som den analytiska styrkan hos den 

kvantitativa metoden. En kvalitativ studie kan även framgångsrikt användas som en 

uppföljning av en kvantitativ studie och det är framförallt denna strategi vi har valt att 

använda oss av i vår studie. Med hjälp av en inledande kvantitativ enkätstudie hade vi för 

avsikt att skapa oss en bra bild av hur internprissättningen såg ut i Sveriges kommuner. Med 

denna som underlag valde vi att sedan använda oss av en kvalitativ fallstudie för att närmre 

kunna undersöka specifika faktorer samt skapa oss en djupare förståelse för hur en kommun 

arbetar med internprissättning. Den främsta styrkan med att vi har kombinerat en 

kvantitativ metod med en kvalitativ är att vi i vår fallstudie kunde få svar på frågor som var 

svåra att undersöka enbart genom en enkätstudie. Vi anser att kombinationen av de båda 

metoderna har stärkt vår studies trovärdighet samt att de har varit nödvändiga för 

uppfyllandet av vårt syfte. 

2.2.4 Tvärsnittsstudie 
En av de vanligaste typerna av undersökningar är tvärsnittsstudien, vilken har för avsikt att 

undersöka hur verkligheten ser ut vid en viss tidpunkt. Tvärsnittsstudier är högst lämpliga 

för att besvara beskrivande frågeställningar. (Sverke, 2004) Eftersom empirin enbart talar 

om hur det ser ut vid en viss tidpunkt begränsas metoden till att beskriva tillståndet och 

undersöka hur fenomen samvarierar vid den givna tidpunkten. (Jacobsen, 2002) Vi har 

genomfört en tvärsnittsstudie där vi har undersökt representanter från hela populationen, 

det vill säga samtliga Sveriges kommuner, under ett enda tillfälle. Anledningen till att vi inte 

gjorde en longitudinell studie, det vill säga en studie som undersöker en grupp under flera 

tillfällen för att se om förändring har skett över tiden (Sverke, 2004), är den begränsade 

tidsplan som vår studie skulle rymmas inom. Vi är även av uppfattningen att användandet av 

internprissättning i kommunerna inte hinner förändras särskilt mycket under studiens 

tidsram och därmed nöjde vi oss med att genomföra en tvärsnittsstudie. Vi anser att en 
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tvärsnittsstudie lämpar sig väl eftersom det vi är ute efter med detta examensarbete är att 

få en ögonblicksbild över hur internprissättningen i Sveriges kommuner ser ut.  

2.3 Genomförande 

2.3.1 Enkätstudie  
Vår enkät uppnådde en svarsfrekvens på cirka 37 procent vilket innebär att 108 av Sveriges 

totalt 290 kommuner besvarade enkäten. Nedan följer en beskrivning av hur vi gick tillväga 

då enkäten utformades och skickades ut.   

En stor fördel med enkätstudier är att de är passande då forskaren vill göra en undersökning 

där respondenterna är geografiskt utspridda. Studien kan då bli signifikant mycket billigare 

och snabbare utförd jämfört med om intervjuer skulle göras. (Bryman & Bell, 2007) I vårt fall 

har detta avgörande betydelse då det inte skulle vara genomförbart med hänsyn till både 

tids- och resursbegränsningar att intervjua representanter från alla Sveriges kommuner.  

Då en enkätstudie används som undersökningsmetod är det viktigt att planeringen och 

frågeupplägget är klart redan innan informationen börjar samlas in. Eftersom den 

kvantitativa studien har som mål att pröva teorin mot verkligheten måste frågorna vara 

samstämmiga med tidigare presenterad teori. (Holme & Solvang, 1997) Vi har huvudsakligen 

använt oss utav en webbaserad enkätstudie som forskningsmetod för insamling av data, 

vilken utformades och skickades ut via den internetbaserade enkättjänsten SurveyMonkey. 

Rekommendationer från andra studenter ledde oss till SurveyMonkey, och enkätverktyget 

framstod som passande då det var relativt billig och den var funktionell jämfört med många 

andra internetbaserade enkätverktyg. Eftersom en forskare endast ger respondenterna en 

enda chans att besvara frågorna är det av avgörande betydelse att dessa är rätt utformade. 

Med rätt menas här en mängd aspekter; frågorna skall vara lätta att besvara eftersom det 

inte finns någon på plats som kan förtydliga dem, enkäten får inte vara för lång så att den 

tråkar ut respondenten eller gör att de undviker att svara, strukturen får inte vara oklar och 

språkbruket måste vara korrekt. (Holme & Solvang, 1997) 

Innan enkäten skickades ut vidtog vi ett antal åtgärder för att säkerställa att den vid 

slutgiltigt utskick skulle hålla så hög kvalitet som möjligt och därigenom bidra till så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Vi började med att göra ett första enkätutkast som vi testade på 

en universitetslektor vid Linköpings Universitet med bred erfarenhet av enkätstudier som 

gav oss nyttiga råd vid utformningen av frågorna. Tips vi fick var bland annat att inte 

använda sig av för många frågor med ett ”Vet ej-alternativ” eftersom det ofta leder till att 

respondenter kryssar i det alternativet då de inte ”har ork” att tänka efter eller ta reda på 

information vid besvarande av en fråga. Ytterligare en lektor, som har bred kunskap och 

erfarenhet inom internprissättningsområdet, gav oss råd vid bedömningen om frågornas 

relevans för studien och påpekade inom vilka områden denne tyckte att det saknades 

frågor. Vi var även i kontakt med en ekonomichef i en kommun ett flertal gånger i syfte att 
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säkerställa att de frågor vi ämnade ställa skulle kunna besvaras av kommunerna och dess 

kommunchefer/ekonomichefer. Ekonomichefen bidrog exempelvis med insikt angående 

vissa skillnader mellan internprissättningslitteraturen och kommunernas 

terminologianvändning. Efter att korrigeringar av enkäten gjorts valde vi slutligen att testa 

den på ett kamraturval av studenter som nyligen hade läst kursen Ekonomisk styrning, inom 

vilken internprissättning behandlas. Anledningen till att vi valde att pröva den på studenter 

med den kunskapsbakgrunden var för att undersöka om det saknades tänkbara 

svarsalternativ till några frågor. Vi hade även för avsikt att säkerställa att frågorna var 

tillräckligt lättförstådda samt att språkbruket och strukturen var av hög kvalitet.   

För att få svar på enkäter krävs det att respondenter motiveras och problem med detta kan 

härledas till den skeva relation som råder mellan dem och forskaren. Oftast har inte 

respondenterna något att vinna på att svara enkäten, medan forskaren har stor nytta av 

svaren då de ökar värdet på studien. Respondenten har obestridlig makt att själv välja om 

denne skall ta sig tid att besvara enkäten och därför kan det vara en god idé att visa 

respondenten vad de kan tjäna på att ta sig tid att svara. (Holme & Solvang, 1997) Vi valde 

att skicka ut ett följebrev via e-post med enkäten bifogad som en webblänk (Se Bilaga 2). 

Det huvudsakliga målet med följebrevet var att bevisa för respondenterna att deras 

enkätsvar var av stor betydelse och att vi som forskare hade seriösa avsikter med studien. Vi 

försökte göra det tydligt för kommunerna att deras medverkande skulle leda till att vi kunde 

uttala oss om hur Sveriges kommuner använder sig av internprissättning. Detta skulle vara 

av betydelse för kommunerna ur benchmarkingsynpunkt men framförallt leda till att vi 

genom vår analys av resultaten och teorin skulle kunna ge förslag på hur Sveriges 

kommuner bör använda sig av internprissättning. Något som förhoppningsvis har stor 

betydelse för dem. I följebrevet var vi även tydliga med att kommunerna samt 

respondenterna hade möjlighet att vara anonyma vid besvarande av enkäten och att deras 

svar var värdefulla även om deras kommun inte använder sig av internprissättning.  

Enligt Holme & Solvang (1997) är anonymiteten framförallt viktig då värderingskänsliga 

frågor om exempelvis respondentens privata ekonomi eller sjukdomsbakgrund ställs. Vi 

anser att inte någon fråga i vår enkät bidrog till risken att respondenter avstod från att svara 

på grund av att den var av känslig natur. Däremot ser vi en liten risk i att respondenter har 

försökt framställa sin kommun i bättre dager än vad som i verkligheten är sant. Vid 

frågeavsnittet om internprissättningens effekter på kommunen samt hur väl 

internprissättningens syften har uppfyllts kan vi tänka oss att vissa respondenter har över- 

eller underskattat sina värderingar. Detta kan exempelvis bero på att respondenten i många 

fall själv har ansvar för användningen och utformandet av internprissättning på kommunen 

eller att denne har en negativ inställning till internprissättning.   

Det finns många fördelar med enkätstudier som forskningsmetod i jämförelse med, till 

exempel, strukturerade intervjuer. Med en enkätstudie undviks så kallade intervjueffekter, 

det vill säga effekter som påverkar intervjusituationen på grund av närvaron av den som 
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utför intervjun. Kön, etnicitet och social bakgrund hos den som intervjuar har visats påverka 

vilka svar som fås. Utan närvaro av den som utför intervjun elimineras dessa effekter. En 

annan positiv aspekt med enkäter är att respondenterna själva kan styra över när de tar sig 

tid att besvara den och de har möjlighet att utföra enkäten i precis det tempo som passar 

dem. Vår enkät skickades ut till kommundirektörer och kommunchefers jobbmailadresser, 

vilket innebär att de förmodligen tog ställning till att besvara eller inte enkäten när de 

befann sig på jobbet. Detta betyder att de påverkades av nivån på den arbetsbörda de för 

tillfället hade. Det framgick i följebrevet att enkäten skulle ta cirka 10 minuter att besvara, 

vilket vi ansåg var en skälig tid för vår enkät av den anledningen att våra testrespondenter 

behövde i snitt 10 minuter på sig för att besvara den.  

Enkäten bestod av 41 stycken frågor varav de flesta innehöll flervalsalternativ, så kallade 

slutna frågor. Några frågor hade ja- och nej-svar och någon enstaka fråga skulle besvaras 

genom kommentar i en textruta, så kallade öppna frågor. (Andersen, 1998) Det förekom 

även frågor där respondenten ombads att ranka eller på annat sätt värdesätta olika 

alternativ och påståenden. På de frågor som innehöll flervalsalternativ hade respondenterna 

möjlighet att själva skriva in sitt svar i ett kommentarfält om de givna alternativen inte 

passade, men generellt sett så var frågorna utformade så att kvantitativ data har kunnat 

genereras från svaren. Vi utformade enkäten på detta sätt för att täcka in så många 

alternativa svar som möjligt. Enkäten innehöll även en inbyggd överhoppslogik, vilket 

innebar att respondenterna enbart behövde besvara frågor som var relevanta utifrån 

tidigare valda svarsalternativ. Enkäten var utformad på så vis att varje fråga krävde ett svar 

för att respondenten skulle kunna komma vidare till nästa fråga. Det gick inte att klicka sig 

framåt i enkäten och själv välja vilka frågor som skulle besvaras. Respondenterna hade 

däremot möjligheten att påbörja enkäten vid ett tillfälle och avsluta den senare, exempelvis 

nästa dag. Vi valde att designa enkäten så för att ge respondenterna möjlighet att kolla upp 

svar och sedan återgå och avsluta enkäten, alternativt avsluta enkäten senare vid tidsbrist. 

Vi var dock tydliga med att vi i största möjliga mån uppskattade om respondenterna 

avslutade enkäten i en omgång för att minska risken att en påbörjad enkät glöms bort och ej 

avslutas.  

Då enkäten skulle skickas ut behövde vi ha tillgång till Sveriges 

kommundirektörers/kommunchefers e-postadresser (se kapitel 2.4.2 Urval). Majoriteten av 

dessa e-postadresser fann vi via kommundirektörsföreningens hemsida 

(www.kommundirektorsforeningen.com) och resten sökte vi oss fram till via respektive 

kommuns hemsida. Efter att samtliga enkäter skickats ut under 22-23 mars svarade vissa oss 

att de var tveksamma till om de var rätt person att besvara enkäten och bad att få se 

frågorna i förhand. Vi skickade då ut enkätfrågorna i pdf-format så att de kunde se vilka 

frågor som ingick och därefter besluta om de själva skulle besvara enkäten eller 

vidarebefordra den till någon bättre lämpad. Vi hade redan i följebrevet klargjort att då 

kompetens- eller tidsresurser var begränsade kunde enkäten med fördel vidarebefordras till 

någon mer passande, exempelvis kommunens ekonomichef. I enkäten ingick en inledande 
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fråga om respondentens position på kommunen och vi har därmed kunnat kontrollera i hur 

stor utsträckning enkäten har vidarebefordrats.  

2.3.2 Fallstudie 
I situationer där syftet är att uppnå en djupare förståelse för en specifik fråga är fallstudier 

ett bra verktyg (Jacobsen, 2002). En definition på fallstudien som forskningsmetod vilken 

Gummesson (2004) förespråkar är: 

”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 

empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas 

och när det rör sig om komplexa fenomen.” (Gummesson, 2004, s.116) 

Vi anser att en fallstudie av en specifik kommun utgjorde ett bra komplement till vår 

enkätstudie. Genom intervjuer kunde vi skapa oss en djupare förståelse för de frågetecken 

som dök upp efter att ha sammanställt enkätsvaren. Vi tror även att det hade varit svårt att 

besvara vår forskningsfråga kring internprissättningens effekter enbart genom att använda 

en kvantitativ studie. Då vi ville bringa klarhet i denna fråga kände vi att det behövdes 

utrymme för bredare svar och möjlighet för oss att ställa följdfrågor. Den fallstudie vi 

genomförde gjordes i Norrköpings kommun och de två intervjurespondenterna är 

verksamma dels som kommunens ekonomidirektör och dels som driftchef på Tekniska 

kontoret. De fick varsin intervjuguide skickad till sig i förväg för att kunna få en inblick i vilka 

frågor vi ämnade ställa samt för att få chansen att ta reda på information till frågor som de 

eventuellt inte skulle kunna besvara på rak arm. Intervjuguiderna var inte standardiserade 

utan innehöll helt skilda frågor även om dessa togs fram utifrån våra forskningsfrågor med 

tyngdpunkt på internprissättningens effekter. Intervjun genomfördes på ett 

semistrukturerat sätt, vilket innebär att vi som intervjuade använde en intervjuguide (se 

bilaga 3 och 4) även om vi under tiden ställde följdfrågor och hoppade mellan 

intervjuguidens olika frågeområden (Bryman & Bell, 2007). Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en diktafon för att kunna läggas in som fil på dator och därefter transkriberas. 

Respondenterna talade fritt under intervjuerna vilka var karaktäriserade av flexibilitet. 

Denna flexibilitet anser vi bidra med att ge ett djup till våra intervjuer och underlättade även 

för respondenterna att fritt tala om internprissättningens påverkan och effekter. En tabell 

över genomförda intervjuers karaktäristika finnes nedan (se Figur 2). 

Figur 2: Genomförda intervjuer. Egen bild 

Namn Kommun Position Intervjulängd Datum 

Claes-Göran 

Magnell 

Norrköping Ekonomidirektör 1h 3 min 2011-04-14 

Peter 

Zinderland 

Norrköping Driftschef 

Tekniska 

kontoret 

48 min 2011-04-14 
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2.4 Insamling av data 

2.4.1 Datakällor  

En distinktion görs mellan primär och sekundärdata, där primärdata utgör data som är 

framtagen med den aktuella studien som mål. Primärdata samlas in för den allra första 

gången och den är direkt hämtad från en specifik informationskälla. Sekundärdata, å andra 

sidan, är information insamlad av någon annan som troligen har haft ett annorlunda syfte 

med datainsamlingen. Informationen kommer därmed inte direkt från den primära 

informationskällan. (Jacobsen, 2002) Böcker, artiklar och internetsidor som vi har använt oss 

av i denna studie utgör vår sekundärdata. Primärdata utgörs av vår enkätstudie samt den 

kompletterande fallstudie av Norrköpings kommun som vi har genomfört. 

2.4.2 Urval 

Då kvantitativa undersökningar genomförs är ofta målet att kunna göra differentierade 

uttalanden angående karaktäristika hos en population. Den del eller det urval som forskaren 

väljer att inkludera i undersökningen måste vara representativt för hela populationen för att 

generaliserbara tolkningar skall kunna göras. Desto större urvalet är, desto större är 

chanserna att generaliserbara slutsatser kan dras baserade på studiens resultat. (Sverke, 

2004) Vi har innefattat alla Sveriges kommuner i vår undersökning. Med andra ord har vi 

skickat vår enkät till den fullständiga populationen av kommuner i Sverige. Anledningen till 

att vi inkluderade hela populationen är framförallt att vi ville uppnå en så hög svarsfrekvens 

som möjligt och ju fler utskick desto större möjlighet att uppnå relevanta resultat. Vi 

räknade med att få ett visst svarsbortfall och därmed såg vi det enbart dumdristigt att inte 

inkludera alla kommuner när detta kunde göras utan stor inverkan på resurs- och 

arbetsbördan. Dock var vi medvetna om att ta hänsyn till att enkäten endast kom att 

besvaras av en person på varje kommun och att det var viktigt att denna person besatt 

tillräcklig kunskap kring hur internprissättningen används i deras kommun. Det är 

förmodligen ett fåtal personer per kommun som är tillräckligt insatta i hur internprissättning 

fungerar, vilket begränsade vårt urval av respondenter per kommun. Därmed var det inte 

önskvärt för oss att skicka vår enkät till alla, eller ett flertal personer verksamma i 

kommunerna, då dessa med stor sannolikhet inte hade kunnat besvara enkäten på ett 

tillfredställande sätt. Vår undersökning innefattar därför inte alla Sveriges 

kommunalanställda utan enbart en väl insatt representant per kommun. Vi ämnade rikta oss 

mot kommunchefen/kommundirektören eller kommunernas ekonomiansvariga i syfte att 

säkerställa att respondenten hade hög kompetens och stort ansvar för internprissättning.  

Urvalet av intervjurespondenter var dels grundat i att vi ville genomföra en av intervjuerna 

med samma person som tidigare besvarat enkäten för att denne skulle kunna ge en 

kompletterande bild av sina svar och dels med en person som dagligen arbetar med intern 

handel och därav kommer i kontakt med internprissättning. Efter att ha kontaktat en chef i 

Norrköpings kommun med ansvar för ett förvaltningskontor fick vi rekommendation om att 
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kontakta driftchefen på Tekniska kontoret. Därmed lyckades vi få tag i en respondent som är 

med och utformar internprissättningen och en respondent som stöter på 

internprissättningen i sitt dagliga arbete.  

2.5 Analysprocess 
I kapitlet 4. Enkätstudie inleds analysprocessen genom att de mest intressanta resultaten 

från vår enkätstudie kommenteras och med hjälp av korstabulering har sedan samband 

mellan olika enkätsvar i identifierats. Analysarbetet fortsätter sedan i kapitlet 5. Analys där 

empiri från både enkät och fallstudie vävs samman. Syftet med att väva samman svaren från 

de två empiridelarna i analysen var att finna likheter och på så sätt komplettera enkätsvaren 

med en djupare förståelse. Empirin är sedan sammankopplad med referensramen i syfte att 

jämföra likheter och skillnader mellan befintliga teorier och hur internprissättningen 

utformas och används i Sveriges kommuner. Vidare i analyskapitlet förklaras troliga 

anledningar till resultaten med stöd av teorier och egna reflektioner. I kapitlet 7. Slutsatser 

besvaras examensarbetes syfte genom att svaren på forskningsfrågorna sammanställs och 

vår normativa modell för målkongruent internprissättning i Sveriges kommuner presenteras.  

2.6 Examensarbetets trovärdighet 

2.6.1 Generaliserbarhet 

En intensiv uppläggning karaktäriseras av att nå djupare förståelse för ett fenomen, medan 

en extensiv uppläggning syftar till att skapa en bred uppfattning kring fenomenet i fråga. Vi 

har valt att huvudsakligen använda oss av en extensivt utformad undersökning vilket gör att 

det är lättare att generalisera studien till hela populationer. Detta ansåg vi matchade vårt 

4.Enkätstudie

• Intressanta enkätsvar kommenteras

• Svar från olika enkätfrågor korstabuleras

6.Analys

• Enkätstudie och fallstudie vävs samman

• Empiri jämförs med referensram

• Empirisvar förklaras med hjälp av teori och egna reflektioner 

7.Slutsatser

• Forskningsfrågor besvaras

• Modell för målkongruent internprissättning inom Sveriges 
kommuner presenteras

Figur 3: Analysprocess. Egen bild 
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syfte på ett bra sätt. Dock medför denna form av undersökning ofta problem med att 

informationen som samlats in blir relativt ytlig och begränsad till de områden som tagits upp 

i enkäten. Eftersom frågorna även kan uppfattas som tagna ur sin naturliga kontext kan det 

också leda till att respondenterna upplever att frågorna inte känns särskilt relevanta. I vårt 

fall skulle det troligen vara lättare att leda in respondenterna på ämnet internprissättning 

och vad vi verkligen syftar på vid personliga möten. Förmodligen skulle vi även kunna fånga 

upp övrig intressant information kring ämnet eftersom en personlig intervju kan innehålla 

följdfrågor i större utsträckning än en enkätundersökning. Dock har avsikten med vår studie 

varit att kartlägga hur alla Sveriges kommuner använder internprissättning och på grund av 

begränsade resurser ansåg vi att en enkätundersökning var mest lämplig.  

Vidare har vi kompletterat vår enkätundersökning med intervjuer inom en kommun i syfte 

att skapa oss djupare förståelse och att få möjlighet till fler öppna frågor och följdfrågor. På 

så vis blir vår studie i viss utsträckning även intensiv. (Jacobsen, 2002) Vi är medvetna om att 

den fallstudie vi har gjort på Norrköpings kommun kan vara problematisk att generalisera till 

övriga svenska kommuner eftersom den endast speglar förhållandena just i Norrköpings 

kommun samt endast består av åsikter från de två respondenter vi intervjuade därifrån. 

Generaliserbarheten är dock enligt Björklund och Paulsson (2009) beroende på hur lika 

förhållandena är mellan det studerade objektet och de objekt som forskaren ämnar 

generalisera till. Befinner sig studieobjektet i samma bransch, har liknande organisationer i 

samma storlek och har en intern verksamhet som är lik den i de objekt vilka det skall 

generaliseras till finns en större trovärdighet att resultaten är möjliga att överföra. Vi anser 

att vår fallstudie har goda förutsättningar att generaliseras till övriga kommuner eftersom 

dessa i all väsentlighet befinner sig i samma bransch och bedriver liknande intern 

verksamhet och de är organiserade på likartade sätt. Det som skiljer mycket från kommun 

till kommun är deras storlek och därmed även till viss del den interna handelns omfattning. 

Efter en jämförelse mellan Norrköpings och resterande kommuners enkätsvar kan vi dock 

konstatera att Norrköpings användning av internprissättning i huvudsak stämmer överens 

med en genomsnittligs kommuns. Överrensstämmelsen är tydlig, bland annat angående 

organisatorisk fördelning av ekonomiskt ansvar samt val av internprismetod, syften och 

administration, vilket gör Norrköping till en lämplig kommun att dra generaliserbara 

slutsatser från.  

Vi upplever även att vår studie har en god generaliserbarhet med tanke på den extensiva 

ansatsen i och med enkätundersökningen, dock är generaliserbarheten till stor del beroende 

av den uppnådda svarsfrekvensen på denna. Den slutliga svarsfrekvensen för vår 

enkätstudie uppgick till 37 procent, vilket betyder att 108 av totalt 290 möjliga besvarade 

enkäten. Denna svarsfrekvens kan tyckas vara låg, men i jämförelse med vad andra liknande 

studier uppnått (cirka 25-45 procent) återfinns vår studie i det övre skiktet. Det är viktigt att 

ha i åtanke att den uppnådda svarsfrekvensen för denna studie inte bara berättar hur 

många av respondenterna som har besvarat vårt enkätutskick, utan att denna siffra även 
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speglar det faktiska antalet av den totala populationen som har besvarat enkäten. För att 

uppnå denna svarsfrekvens krävdes totalt tre enkätutskick, det vill säga originalutskicket 

samt två påminnelseutskick. En mindre bortfallsanalys har även gjorts då vi hörde av oss till 

slumpmässigt utvalda kommuner för att ta reda på varför vi inte fick in något svar från dem. 

Huvudorsaken till detta var främst att få reda på om anledningen till svarsbortfallen hade att 

göra med enkätfrågornas utformning eller annat som skulle kunna tänkas minska 

validiteten. Vanligt förekommande svar var dock att kommunen hade som policy att enbart 

besvara enkäter från andra kommuner eller branschorganisationer såsom Sveriges 

kommuner och Landsting, eller att den tänkta respondenten inte hade tid att besvara 

enkäten då utskicken kom och därefter glömde bort att göra det.  

2.6.2 Reliabilitet 
Bryman och Bell (2007) tar som främsta aspekt upp att ett resultat ska vara upprepbart för 

att en studie ska uppnå en hög reliabilitet. Vi anser att vår studie har hög reliabilitet och tror 

att liknande resultat skulle uppnås om samma studie genomfördes igen utan längre 

tidsfördröjning. Det största hot vi ser mot vår studies reliabilitet är det cirka 60-procentiga 

bortfallet. Dock kan vi inte se några tendenser till att det var en viss sorts kommuner som 

besvarade eller inte besvarade enkäten. De som besvarade den var både stora och små till 

befolkningsantal och geografiskt utspridda över hela landet. Något som vi tror har påverkat 

reliabiliteten i vår studie på ett positivt sätt är att vi i förväg kontrollerade med en 

kommundirektör om våra enkätfrågor skulle vara möjliga att besvara av tänkta 

respondenter och därefter enbart skickade ut enkäten till kommundirektörer och 

ekonomichefer. Därmed ökades vår enkäts förmåga att ge stabila och tillförlitliga utslag 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Detta stärks även av att vi i största möjliga mån har 

använt oss av originalkällor till teorier inom områdena ekonomistyrning, internprissättning 

och kommunal styrning. Vidare har de genomförda intervjuerna spelats in, renskrivits och 

därefter skickats till intervjurespondenterna för att ge utrymme för förtydliganden och 

kommentarer samt godkännande av innehåll. Detsamma gäller för den färdigställda empiri- 

och analysdelen. Vi har även haft möjligheten att ställa kompletterande frågor till 

intervjurespondenterna då oklarheter uppstått. Dessa personliga intervjuer gav även en god 

kompletterande bild till vår enkätundersökning, vilket stärker reliabiliteten. 

2.6.3 Validitet 
När validiteten hos en studie ska undersökas frågar sig forskaren om de empiriska 

mätningarna som utförts mätt det som avsetts. Reliabilitet behandlar slumpmässiga fel, 

men när ett fel är konstant återkommande är det systematiskt och det är dessa fel som 

validitet behandlar. När systematiska felkällor uppstår i de empiriska mätningarna betyder 

det att empirin inte enbart avspeglar den avsedda teorin, utan utöver det även andra 

teoretiska begrepp. En empirisk undersökning kan ha en hög reliabilitet, utan några större 

mätfel, men om fel saker mäts har den en låg validitet. Således är reliabilitet en 

förutsättning för validitet, men inte vice versa. (Sverke, 2004) Vi anser att validiteten i vår 
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studie har stärkts tack vare att vi har använt oss av välkända teorier och begrepp inom 

området för internprissättning. Detta har bidragit med goda förutsättningar för att våra 

respondenter skall ha givit oss valid information. Vi har även jämfört utformningen av våra 

enkätfrågor med tidigare enkätstudier inom internprissättningsområdet för att säkerställa 

att vi inte undgick väsentliga frågeområden.  

Validiteten i vår studie ökar även eftersom att vi har kombinerat en enkätstudie med ett 

antal intervjuer. Enligt Holme och Solvang (1997) är det i många fall en klar fördel och 

naturligt att kombinera olika forskningsmetoder. Styrkor med att kombinera olika metoder 

är enligt T D Jick, vilka tas upp i Holme och Solvang (1997), att ett resultats giltighet kan 

stärkas om samma resultat nås med olika metoder. Vidare ökar även tillförlitligheten till det 

analysresultat som uppnåtts eftersom det klargörs att detta resultat inte är en produkt av 

en vald metod. I och med att fenomen analyseras ur olika synvinklar leder detta till att 

bilden av fenomenet blir mer nyanserad och helhetsinriktad, vilket även kan stimulera 

utveckling av teorier.  

Som tidigare nämnts gjordes en av intervjuerna med samma ekonomidirektör som tidigare 

besvarat enkäten för sin kommuns räkning, vilket var en förutsättning för att en 

kompletterande bild av respondentens enkätsvar skulle kunna fås samt för att kontrollera 

att enkätsvaren fortfarande var aktuella. Den andra intervjun gjordes med en respondent 

”längre ner i hierarkin” för att få ett perspektiv på tidigare svar från någon som dagligen är 

involverad i intern handel. Denna kombination har gett oss god förståelse över vad det är vi 

har mätt och att detta har mätts på rätt sätt. Både enkäten, de insamlade svaren samt 

intervjuformulären finns att hitta i bilagorna, vilket ger läsaren ytterligare möjligheter att 

granska att det vi har avsett att mäta verkligen har mätts. 

2.6.4 Källkritik 
För att finna informationskällor och bedöma trovärdigheten i dessa har vi gått tillväga på 

följande sätt:  

Som förberedelse inför litteratursökandet valde vi att kontakta en bibliotekarie som gav oss 

en genomgång av tillförlitliga tillvägagångssätt vid sökning av både tryckta och webbaserade 

källor. Då vi har funnit en källa försökt att granska dess trovärdighet. Vi har haft i åtanke att 

de litterära informationskällor vi har använt oss av i studien har haft karaktären av 

sekundärdata, vilken inte har tagits fram med vår studie som syfte. Det betyder att 

informationen kan vara vinklad och ej heltäckande för vad vi ämnat undersöka. Teorierna 

som vi har använt oss av kommer dels från publicerade böcker inom ekonomi- samt 

kommunstyrningsområdet skrivna av välkända författare, dels artiklar vilka blivit granskade 

och därefter publicerade i välrenommerade journaler samt även rapporter skrivna av 

statliga myndigheter.  
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Generellt sett gällande webbaserade informationskällor är det viktigt att ha i åtanke att 

information på internet kan ändras från dag till dag och i princip vem som helst kan ha lagt 

ut informationen (Gatarski, 2004). Gällande webbaserade informationskällor kommer de 

som vi har använt oss av från branschorganisationer till offentlig sektor, statliga 

myndigheter och företaget Ernst & Young. Alla dessa uppfattar vi som seriösa aktörer som 

kan sitt ämne och den information som vi har använt oss av är datummärkt och framtagen i 

ett uppriktigt syfte. Vi har ingen anledning att tro att dessa aktörer har publicerat 

informationen för att vilseleda läsaren, propagera för en åsikt eller för att försöka sälja 

något, utan snarare för att presentera fakta och uppriktigt informera läsaren. 
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3. REFERENSRAM 

I detta kapitel beskrivs de för studien relevanta teorier inom områdena ekonomistyrning, 

internprissättning och kommunal styrning. Störst fokus ligger på teorier om 

internprissättning vilka presenteras i ordning efter studiens forskningsfrågor. 

3.1 New Public Management 
Under 1980-talet uppkom starka viljor att förändra styrningen av den offentliga 

verksamheten. Många OECD-länder strävade efter att förändra det politiska styret från vad 

som kallades Progressive Public Administration (PPA) till New Public Management (NPM), 

som innebar offentlig sektors förvandling mot att i allt större grad ta efter och forma sig som 

företag i den privata sektorn. (Hood, 1995) NPM bör ses som en filosofi som innehåller 

många olika delar och inte som en enhetlig teori. Filosofins delar kan tolkas olika, vilket det 

finns tydliga underlag för i praktiken då nationella variationer är påfallande. (Montin, 2007)  

Ett antal faktorer kan urskiljas, vilka delvis förklarar att vissa länder anammade de nya 

filosofierna i större utsträckning än andra. Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och 

Sverige var förespråkare av NMP medan länder som Tyskland, Schweiz och Japan i mindre 

utsträckning tog till sig av de nya tankegångarna. Exempel på faktorer som spelade in var 

befolkningens öppenhet och tidigare erfarenheter av att ta till sig engelskspråkiga teorier. 

Vilket politiskt parti som var makthavande i landet och dess mandatandel ytterligare en 

aspekt, där högerregeringar ofta var mer öppna för förändring av denna sort. NPM var även 

delvis ett svar på missnöjdhet angående höga skatter och underpresterande 

makroekonomisk politik. (Boyne, 2002) 

Många NPM-inspirerade idéer hämtades från organisationsteorin och målet var att öka 

effektiviteten samt att få förbättrade servicenivåer mot medborgarna. Framförallt var det 

två saker som skiljde PPA och NPM åt; NPM eftersträvade att minska avståndet och 

skillnaderna mellan offentlig och privat sektor samt att ge resultatansvar till chefer inom 

offentlig sektor. Decentralisering av enheter, ökad konkurrens med privat sektor i att få 

utföra tjänsterna, tydligare ansvarsområden, mätbara mål samt prestationsbaserade 

belöningssystem var ytterligare tankar bakom NPM. PPA utgick å andra sidan från att privat 

och offentlig sektor skulle vara strikt skilda från varandra av den anledningen att det fanns 

en tro om att kvaliteten skulle försämras och utbudet på tjänster och produkter skulle 

minskas om offentlig sektor konkurrensutsattes. Detta på grund av antagandet att ett 

överdrivet vinstintresse och korruption skulle uppstå och sprida sig inom de tidigare 

offentliga förvaltningarna om privata aktörer tog över delar av verksamheten. Risken för 

korruption ansågs vara störst avseende fördelningen av kontrakt mot utförare. (Hood, 1995) 
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3.1.2 NPM i Sverige 
I Sverige har förändringens vindar varit starka i kommuner och landsting sedan 1970-talet i 

form av spar- och planeringsprogram, starkt fokus på organisationsutveckling under 1980-

talet och 1990-talets tankar om marknadsorientering. (Collin & Hansson, 1993) 

Som tidigare nämnts så kan NPM tolkas på olika sätt men det finns ett antal generaliserbara 

koncept som har implementerats i varierande grad i svenska kommuner. Montin (2007) 

presenterar följande punktlista för vad som utifrån NPM-ideologin kan kännetecknas som 

framgångsrik offentlig verksamhet. 

 Lägre prioritering av samhällsplanering och sociala reformer för att minska 

offentliga kostnader. 

 Decentralisering av offentlig verksamhet bör ske för att skapa fristående 

resultatenheter inom kommunerna. Beställning och utförande av uppdrag skiljs åt 

och ansvaras för av olika aktörer istället för en och samma. Både offentliga och 

privata aktörer har rätt att konkurrera om uppdragen. Tanken är att skapa intern 

konkurrens för att öka effektiviteten. 

 Införande av prestationsbaserad och individuell löneutveckling för att motivera 

personal och chefer att arbeta effektivare. Chefens roll förskjuts från att vara av det 

politiska slaget till att mer efterlikna en företagsledare som har till uppgift att få 

personalen att nå uppsatta mål. 

 Styrningen av den offentliga verksamheten skall förändras från att ha varit 

byråkratiskt regelstyrd till att bli mål- och resultatstyrd. Resultatutvärderingar, 

prestationsmätningar, kvalitetsmätningar etcetera skall göras för att fastställa om 

verksamhetens mål har uppnåtts. 

 I större grad definiera kommuninvånarna som kunder med rättigheten att fritt välja 

vilken serviceproducent som skall utföra efterfrågad tjänst.  

3.2 Ekonomistyrning 
Enligt Samuelsson (2008:1) har begreppet styrning (motsvarar engelskans control) en bred 

innebörd och beskriver åtgärder som tillämpas i syfte att uppnå en verksamhets mål.  De 

olika styrningsbegreppen definieras olika beroende på typen av mål. Begreppet 

ekonomistyrning används vanligen gällande hela organisationens mål. Merchant och Van 

der Stede (2007) definierar ekonomistyrning (management control systems) som allt chefer 

gör i syfte att försäkra sig om att deras organisations strategier och planer verkställs, eller 

om så krävs, modifieras.  

Ledningen inom en organisation är de som ansvarar gentemot ägare och styrelse för att 

säkerställa att organisationen drivs effektivt mot uppsatta mål. För att kunna säkerställa en 

effektivt arbetande organisation används ett antal huvudsakliga styrmedel; val av 

organisation och belöningssystem, formella styrsystem samt informella styrsystem. 

(Samuelson, 2008:1)  
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Gällande val av organisation och belöningssystem finns det ett par frågor som en 

organisations ledning bör ställa sig: Hur organisationen skall struktureras, hur 

beslutanderätt skall fördelas och hur verksamheten skall samordnas (Samuelson, 2008:2). 

En utförlig beskrivning av alternativ och tillvägagångssätt för att hantera dessa frågor finns i 

kapitel 3.2.1 Organisationsstruktur. 

Det formella styrsystemet innehåller tre nivåer, Strategi, Ettårsstyrning och Operativ 

styrning (se Figur 4). På den strategiska nivån fastställs inriktningen och omfattningen av 

företagets strategi och affärsidé. De strategiska besluten är grundläggande för 

organisationen och bör inte omprövas och förändras löpande för att kunna bibehålla en 

långsiktighet i verksamheten. Befinner sig en organisation på en starkt föränderlig marknad 

kan det dock vara en god idé att löpande se över sin strategi och affärsidé för att möta 

konkurrensen. På nivån kallad Ettårsstyrning bryts de strategiska planerna ner i mer 

kortsiktiga verksamhetsplaner för exempelvis marknads- och produktutveckling. På denna 

nivå budgeteras och prognostiseras verksamheten och organisationens prestationer följs 

upp med hjälp av relevanta mätetal. På den operativa nivån är besluten av än mer kortsiktig 

karaktär och behandlar ett stort antal frågor vilka var för sig är av mindre omfattande 

betydelse. Här bestäms exempelvis vad som skall säljas eller tillverkas i det korta 

perspektivet. För att särskilja ansvaret på de olika nivåerna kan det uttryckas som att den 

strategiska ledningen har ansvaret för organisationens effektivitet, det vill säga grad av 

måluppfyllelse, och genom sina direktiv fastställer förutsättningarna för övriga nivåers 

verksamhetsområden. (Samuelson, 2008:1) 

Figur 4: Översikt över det formella styrsystemet, Samuelsson (2008). Egen bearbetning 
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Det informella styrsystemet syftar till att genom införandet och användandet av en 

organisationskultur kunna styra individers agerande i olika situationer. Kulturen inbegriper 

normer, värderingar och symboler, vilka skall bidra till en samstämmig bild och förståelse av 

vad det är organisationen vill uppnå. Det informella styrsystemet handlar även om att 

tillsätta individer med rätt kompetens och att på bästa sätt ta tillvara på den kunskap som 

finns inom företaget genom att rätt kompetens finns på rätt plats. Detta möjliggör att beslut 

kan fattas så nära verksamheten som möjligt. Organisatoriskt ansvar och formella 

styrsystem bör därför vara utformade så att organisationskulturen främjas och används på 

ett positivt sätt samt att individers kompetens kommer till maximal användning. 

(Samuelson, 2008:1) 

De olika styrmedlen är beroende av varandra och extra viktigt är förhållandet mellan 

organisationsstrukturen och det formella styrsystemet. Detta eftersom dagens dynamiska 

omvärld kräver att en organisation kan förändra sin struktur och när det görs krävs en 

anpassning av ansvarsförhållandena. Ansvarsförhållandena är i sin tur reflekterade i det 

formella styrsystemet som därmed måste förändras och anpassas till strukturen. 

(Samuelson, 2008:1) 

För att få en vidare inblick i vad ekonomistyrning har för syften presenteras här även 

Merchant och Van der Stedes (2007) fyra styrmedel som till viss del liknar Samuelsons 

(2008). Dessa är Resultatstyrning, Handlingsstyrning, Personalstyrning och Kulturell styrning. 

Grundtanken med dessa styrmedel är att de skall styra anställda att arbeta mot att uppnå 

de mål som organisationen har definierat för verksamheten. Orsaken till att de behövs är att 

förhindra att anställda upplever problem inom tre områden: Brist på vägledning, Brist på 

motivation och Personliga begränsningar. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

Resultatstyrning innebär att anställda skall arbeta efter att uppnå ett visst resultatmål och 

får göra detta utan alltför stor inverkan från överordnade. Resultatstyrningen är lämplig att 

använda för att motverka brister inom samtliga tre problemområden och anses vara ett 

framgångsrikt styrmedel då organisationen vill främja personalens kreativitet. Uppnås 

målen utgår ofta någon form av belöning vilket innebär att de anställda har goda incitament 

att arbeta i den riktning som organisationen eftersträvar, förutsatt att målen är rätt satta 

och belöningen rätt utformad. Handlingsstyrning går ut på att precisera vilka handlingar 

som är önskvärda och sedan få de anställda att arbeta därefter. Denna styrform anses vara 

den mest direkta av de tidigare nämnda eftersom den bland annat går ut på att begränsa 

anställdas befogenhet att utföra handlingar och hålla dem direkt ansvariga för sitt agerande 

genom både belöningar och bestraffningar. Personalstyrning syftar till att styra medarbetare 

så att de själva är motiverade och känner ansvar för sina arbetsuppgifter. För att uppnå 

detta kan exempelvis utbildningar genomföras, rätt sorts personal rekryteras och 

arbetsuppgifternas utformning modifieras. Kulturell styrning innebär slutligen att med hjälp 

av bland annat normer och värderingar styra medarbetarna att agera i enlighet med 

organisationens mål. Den kulturella styrningen är många gånger väldigt effektiv då den 



 
24 
 

skapar emotionella band mellan arbetsgivare och anställda, vilka personalen inte vill bryta. 

Detta styrmedel är både diskret och billigt samt användbart i nästan alla typer av 

organisationer. (Merchant & Van der Stede, 2007)   

Internprissättningen har sin uppkomst i att organisationer valde att göra 

strukturförändringar genom att divisionalisera enheter och ge dem resultatansvar. När 

handel skedde internt mellan dessa enheter blev det nödvändigt att prissätta de 

transaktioner som handeln gav upphov till. (Emmanuel & Mehafdi, 1994) För att samordna 

denna handel behövde ett företag ta ställning till vilka interna relationer som 

internprissättningen skall beskriva. Riktlinjer, det vill säga formella styrsystem, krävdes 

därmed för att fastställa hur internprissättningen skulle ske. Inom dessa riktlinjer togs beslut 

för exempelvis vilka metoder och regler som organisationen skulle använda sig av för 

internprissättningen. Ledningen måste precisera vilket ansvar olika enheter skall ha och var 

någonstans vinster skall fördelas och redovisas när de utformar ett system för 

internprissättning (Samuelson, 2008:2). En organisations struktur och dess formella 

styrsystem är i hög grad avgörande för internprissättningens förekommande samt dess 

utformning. (Arvidsson, 2008) En utvecklad diskussion om organisationsstruktur och dess 

påverkan på internprissättning förs i nästkommande kapitel. En diskussion om 

internprissättningen som ett formellt styrmedel förs genomgående i kapitel 3.3 

Internprissättning.  

En viktig fråga gällande all form av styrning är att den skall skapa goda förutsättningar för 

medarbetarna inom en organisation att arbeta i gemensam riktning. Enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) är en organisation målkongruent när medarbetarnas enskilda mål 

stämmer väl överens med helhetens mål. Olve et al. (2008) benämner det som 

målöverensstämmelse och påpekar att individen och gruppen kan ges frihet att ta beslut, så 

länge det sker inom vissa givna strategiska ramar där styrningens roll är att förmedla 

inriktningen. Hur styrningen understryker delen av organisation eller helheten är alltså en 

viktig fråga. Traditionellt sett har chefer i organisationer getts i uppdrag att maximera det 

ekonomiska resultatet för sin separata enhet, vilken kan resultera i suboptimeringsproblem 

där enhetens prestation prioriteras på bekostnad av helhetens. (Olve et al., 2008) 

3.2.1 Organisationsstruktur 
En livligt debatterad fråga inom organisationsstrukturlitteraturen är frågan om hur stor 

makt och beslutanderätt som skall fördelas nedåt i hierarkin i en organisation. Två vanliga 

begrepp som används för att beskriva på vilken nivå befogenhet finns att fatta beslut 

rörande sådant som har påverkan på en anställds egen arbetssituation är decentralisering 

och centralisering. I en fullt decentraliserad organisation finns befogenhet att ta beslut på 

den lägsta möjliga organisationsnivån, medan motsatsförhållandet råder i en fullt ut 

centraliserad organisation. Det är svårt att hitta rent decentraliserade eller centraliserade 

organisationsformer utan en blandning av de båda är ofta förekommande. (Mintzberg, 

1983) För centraliseringen har det ingen betydelse om organisationen är väldigt geografiskt 
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utspridd. En organisation kan med andra ord ha verksamhet på många olika platser och 

samtidigt vara väldigt centraliserad. Det som påverkar om en organisation är mer eller 

mindre centraliserad är istället beslutsordningens karaktär. (Abrahamsson & Andersen, 

2005) 

Decentralisering utnämns ofta till den mest effektiva organisationsformen och anses 

överordnad den centraliserade när fördelar ställs mot nackdelar. Det ställs dock väldigt höga 

krav på samordning inom den decentraliserade organisationen för att dess fördelar skall 

införlivas. Om en decentraliserad organisation samordnas väl kan det innebära bland annat 

ökad effektivitet i företaget samt mer demokrati i beslutsfattandet. Det finns dock studier 

(Lawrence och Lorsch, 1967) som presenterar forskning på att decentraliserade 

organisationer inte alls behöver vara mer effektiva än centraliserade och att organisationens 

omgivning i stor grad bestämmer förutsättningarna för effektivitet i organisationen. I vissa 

miljöer och situationer kan den centraliserade strukturen vara överlägsen den 

decentraliserade i termer av effektivitet och koordineringen av organisatoriska avdelningar 

sker lämpligast av chefer på högre hierarkiska nivåer. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

En centraliserad organisation framstår ofta som mer hierarkisk än en decentraliserad och 

antagandet görs ofta att en hierarkisk organisation är mer byråkratisk. Hög grad av byråkrati 

sägs begränsa graden av demokrati i en organisation och därmed eftersträvas en minskning 

av hierarkiska nivåer. Det bör dock nämnas att graden av demokratiskt beslutsfattande i en 

organisation kan variera mycket oavsett struktur och form på organisationen. En 

organisation som utifrån sett inte verkar vara hierarkisk kan dölja en väldig byråkrati samt 

vara odemokratisk medan de anställda i en mycket hierarkisk organisation kan ha stort 

inflytande på beslutsfattandet. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

3.2.1.1 Divisionalisering 

Divisionalisering innebär att en uppdelning av en organisation sker där varje del bildar en 

division, det vill säga en mer eller mindre självständig enhet. Organisationens divisioner skall 

därefter fungera som ”företag i företaget” och divisionsledningen har i många fall ansvar för 

affärer och resultat för den egna divisionen. Divisionens verksamhet skall överensstämma 

med hela organisationens policys och spelregler även om beslutanderätt i enskilda frågor är 

decentraliserade. Frågor som koncern- eller central ledning gärna behåller på sitt bord 

innefattar bland annat divisionernas resultatkrav, investeringsfrågor över viss storlek, 

budgetgodkännande, omstruktureringar och nedläggningar av divisionens verksamhet samt 

chefstillsättning. Det finns flera syften med att divisionalisera verksamheten och 

övergripande handlar det om att öka effektiviteten i beslutsfattandet i företaget, öka 

motivationen hos de anställda samt uppnå en mer marknadsliknande och konkurrensutsatt 

intern företagsmiljö. (Olve & Samuelson, 2008)  

Edgren, Rhenman och Skärvad (1983) presenterar följande fyra huvudsyften med 

divisionalisering i svenska företag: 
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 Ökad marknads- och affärsorientering. Varje division utformas och anpassas efter 

den omgivning som divisionen befinner sig i. Anpassning sker efter det 

produktområden och den marknad som divisionen agerar på vilket leder till att 

beslut som tas blir mer marknadsstyrda och resultatinriktade. 

 Decentralisering. Beslutsfattandet kan decentraliseras till divisionen vilket leder till 

större flexibilitet och snabbhet i beslut. Delegering av ansvar ökar även kompetensen 

för den egna divisionens kärnverksamhet och ekonomi. 

 Rationalisering och lönsamhetskontroll. Uppdelning i divisioner samt fördelning av 

bland annat lönsamhetsansvar gör det enklare för företagsledningen att bedöma 

varje enskild divisions resultat och bidrag till organisationen som helhet. 

Utvecklingen i divisionerna ger även underlag för rationaliseringsåtgärder inom 

organisationen. 

 Enklare organisation och styrning. Förutsättningarna för effektiv styrning förbättras 

när ansvar fördelas ut på divisionerna och beslut i operativa frågor kan tas på lägre 

nivå. Samordningsinsatser mellan enheter blir inte lika nödvändiga och därmed 

förenklas styrningen och organisationens grundstruktur.    

3.2.1.2 Ekonomiska ansvarsenheter 

I syfte att kontrollera divisionaliserade enheters prestation i organisationer är det vanligt att 

dela ut ekonomiska ansvarsområden. Ekonomiska ansvarsenheter är en benämning på 

enheter som helt eller delvis ansvarar för någon form av input eller output som 

genomströmmar verksamheten. (Merchant & Van der Stede, 2007) Vid ansvarsfördelning är 

det viktigt att anställda och chefer inom de organisatoriska enheterna har möjlighet och 

befogenhet att påverka den prestation som de förväntas göra. Om denna så kallade 

påverkbarhetsprincip inte är uppfylld kan de anställdas motivation till arbetet sjunka 

drastiskt. (Ax et al., 2005) Det finns ett inneboende konfliktdilemma i och med 

koncernledningens utdelande av ansvar till decentraliserade enheter. Enheterna vill vara 

självstyrande och ha beslutanderätt över sin egen verksamhet samtidigt som 

koncernledningen upplever ett behov av att kontrollera enheterna så att deras 

beslutsfattande efterlever organisationens övergripande strategi. Koncernledningen måste 

därmed definiera inom vilka ekonomiska områden som de decentraliserade enheterna skall 

och bör ha ansvar utan att deras autonomi inskränks (Samuelson, 2008:2). 

 

I huvudsak presenterar ekonomistyrningslitteratur (se Merchant & Van der Stede, 2007; 

Anthony & Govindarajan, 2007; Ax et al., 2005; Olve & Samuelson, 2008) följande fyra 

huvudkategorier av ekonomiskt ansvar; Kostnadsansvar, Intäktsansvar, Resultatansvar, 

Lönsamhetsansvar. 

Kostnadsansvar 

I enheter med kostnadsansvar utvärderas enhetens chef utifrån hur väl uppsatta 

kostnadsmål har uppnåtts. Merchant och Van der Stede (2007) exemplifierar två olika 

sorters enheter med kostnadsansvar; standard cost centers och discretionary cost centers. 
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Standard cost centers är exempelvis tillverkningsenheter för vilka det är lätt att mäta värdet 

av producerad output. Den verkliga kostnaden jämförs sedan med en tidigare bestämd 

standardkostnad och förhållandet däremellan visar om enheten har lyckats uppnå 

kostnadsmålen. Discretionary cost centers utgörs exempelvis av forsknings- och 

utvecklingsavdelningar och administrativa avdelningar såsom inköp och HR. I denna typ av 

avdelningar kan det vara mycket svårt att mäta värdet av vad som har producerats i 

monetära termer och därför blir värderingen av dessa enheter till stor del av det subjektiva 

slaget. För att kontrollera discretionary cost centers mäts hur väl dessa har efterlevt 

budgeterade kostnadsnivåer samt hur väl de genomfört tilldelade uppgifter. Exempel på 

mått lämpliga att mäta kostnadsansvarsenheter med är avvikelser i förhållande till 

standardkostnad och olika produktivitetsmått. (Ax et al., 2005)     

Intäktsansvar 

I enheter med intäktsansvar utvärderas enhetens chef utifrån hur mycket intäkter 

verksamheten har genererat. Det mest förekommande exemplet på enheter med 

intäktsansvar är försäljningsavdelningar. Syftet med att dela ut intäktsansvar är ofta att 

motivera sälj- och marknadspersonal att attrahera nya samt behålla gamla kunder samt att 

lyckas med lönsamma försäljningar. I praktiken är det vanligt att intäktsenheter även har 

visst kostnadsansvar för bland annat säljpersonalens lön och utgifter för resor och 

marknadsföring. Trots visst kostnadsansvar kombinerat med intäktsansvar klassificeras inte 

dessa enheter som resultatenheter av den anledningen att de inte ansvarar för kostnaden 

för den input de kräver för att utföra försäljningen. (Merchant & Van der Stede, 2007) I de 

fall en intäktsenhet endast säljer sina varor eller tjänster internt kan dessa benämnas 

artificiella intäktsansvarsenheter. Lämpliga mått att mäta intäktsenheter med är exempelvis 

täckningsbidrag eller bruttomarginal. (Ax et al., 2005)     

Resultatansvar 

Enheter med resultatansvar ansvarar för både de intäkter och kostnader som enheten 

bidrar med. Resultatansvar skiljs åt från lönsamhetsansvar på grund av att resultatansvaret 

inte innefattar de investeringar som görs för att generera resultaten. (Merchant & Van der 

Stede, 2007) Enheten har alltså inte möjlighet eller befogenhet att påverka kapitalposter 

utan dessa ansvaras för av överordnad enhet. (Ax et al., 2005; Olve & Samuelson, 2008)  

Det finns ett antal olika former av resultatenheter vilka skiljs åt beroende på hur stort 

inflytande de har på sina intäkter och kostnader. En variant av resultatenhet benämns 

bruttoresultatenhet och ansvarar enbart för det bruttoresultat som enheten genererar till 

organisationen vilket innefattar kostnaden för sålda varor. Denna typ av resultatenhet har 

ofta vuxit fram från en intäktsenhet som nu har fått visst ansvar för kostnader. (Merchant & 

Van der Stede, 2007) Det finns även artificiella resultatenheter, vanligen serviceenheter 

inom organisationer, vilka säljer tjänster internt och i många fall har varken köparen eller 

säljaren möjligheten att handla med externa parter. Motsatsen kallas för naturliga 

resultatenheter vilkas intäkter kommer från externa kunder och dessa har full 
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beslutanderätt för både kostnader och intäkter. (Samuelson, 2008:2) I praktiken är det allra 

vanligast att resultatenheter genererar de flesta av sina intäkter genom försäljning av 

produkter och tjänster internt inom organisationen (Merchant & Van der Stede, 2007). 

Dessa enheter har dock oftast förutbestämda regler och krav gällande prissättning, 

försäljning och enhetens utformning (Samuelson, 2008:2). Resultatenheter mäts generellt 

sett med olika mått på resultat, exempelvis bruttoresultat eller rörelseresultat. De kan även 

mätas med marginalmått såsom bruttomarginal (Ax et al., 2005).  

Lönsamhetsansvar 

Enheter med lönsamhetsansvar har ansvar gentemot ägarnas avkastningskrav. Dessa 

enheter ansvarar för de investeringar som görs samt den avkastning dessa genererar. Ett 

företaget sett som helhet har lönsamhetsansvar och även dotterbolag samt stora 

affärsenheter kan ha det (Merchant & Van der Stede, 2007). En annan vanlig benämning på 

lönsamhetsansvar är räntabilitetsansvar eller investeringsansvar. Enheter med 

lönsamhetsansvar mäts ofta med mått som representerar förhållandet mellan resultatet 

och investerat kapital, exempelvis räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital 

eller räntabilitet på sysselsatt kapital (Ax et al., 2005). Det kan även mätas i absoluta tal 

genom en ansats som beaktar kalkylmässig ränta, det vill säga en kostnad som påförs 

divisionen för det kapital som utnyttjas. EVA (Economic Value Added) är exempel på ett 

sådant mått. (Samuelson, 2008:2) 

3.3 Internprissättning 

3.3.1 Historisk tillbakablick 
Funderingar kring problem liknande internprissättningens började diskuteras i bruksföretag 

redan under 1600-talet. Dock dröjde det till 1880-talet innan internprissättning som 

begrepp myntades och ungefär 40 år senare hade den blivit ett viktigt verktyg för 

resultatbedömning. Problemen som stöttes på vid denna tid liknar i stor grad de problem 

som dagens företagsledningar ställs inför nämligen om marknadspriser eller kostnader ska 

utgöra grunden till internprissättningen. (Cox et al., 1997) Historiskt sett har 

internprissättning behandlats främst som ett redovisningsproblem och därav har 

organisatoriska, styrningsmässiga samt strategiska aspekter hamnat något i skymundan 

(Emmanuel & Mehafdi, 1994).  

Under 1950-talet gavs den första undersökningen ut som redogjorde för hur amerikanska 

företag i praktiken använder sig av internpriser. Från att främst ha utgått från 

kostnadsberäknande internpriser, övergick det under detta årtionde till ett större fokus på 

styrningsaspekter. Studien visade att majoriteten av företagen använde internpriser 

utformade med kostnad som bas samt ett vinstpålägg och systemets främsta uppgift var att 

mäta avkastning på investerat kapital. Vanligast var att internpriserna sattes centralt och 

resultatenheterna utvärderades efter företagets totala vinster. 1960-talet präglades av att 

det togs fram många matematiska modeller för att räkna fram det optimala internpriset. 
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Det främsta syftet till detta var att kunna allokera resurser vid begränsad kapacitet, men det 

visade sig dock att många företag ansåg att de teoretiska modellerna var allt för komplexa 

och det uppstod ett gap mellan teori och praktik. Under årtiondet decentraliserades också 

organisationer i större grad än tidigare och resultatenhetsstrukturerna närmade sig hur de 

ser ut idag. (Emmanuel & Mehafdi, 1994)     

På 1970-talet togs det ett mer informationsekonomiskt perspektiv på 

internprissättningsämnet och fokus på de matematiska modellerna tonades ned. 

Teoretikerna var överens om att de existerande modellerna inte kunde hantera 

internprisproblematiken fullt ut (Andersson & Hansson, 1984) och stor vikt lades under 

detta decennium istället på hur kulturer, skatter och tullar påverkade internprissättningen i 

internationella företag (Emmanuel & Mehafdi, 1994). Det var på 1970-talet som 

internprissättning tog steget från att ha varit ett kalkyl- och redovisningsproblem till att bli 

mer av ett ekonomistyrningsproblem (Andersson & Hansson, 1984). Under följande två 

årtionden, 1980- och 1990-talet, introducerades ett flertal nya ekonomistyrningsbegrepp 

(exempelvis ABC-kalkylering, Just In Time och Total Quality Management) vilka satte sin 

prägel på internprissättningen. Dock har det visat sig vara svårt att påvisa hur dessa begrepp 

påverkade den praktiska utformningen av internpriser och i vilken utsträckning de har gjort 

det (Emmanuel & Mehafdi, 1994). Lantz et al. studie från 2002 pekar på att 

internprissättning i svenska börsnoterade bolag förekommer i mindre utsträckning idag 

jämfört med för 30 år sedan. Att det ser ut på detta vis tror Lantz et al. (2002) beror på att 

andelen tjänsteföretag har ökat och att dessa, i jämförelse med tillverkande företag, 

använder internprissättning i lägre grad.  

3.3.2 Internprestationer 
En internprestation är en vara eller tjänst som handlas med mellan enheter i ett företag och 

för dessa görs en separat resultat- eller kostnadsberäkning (Arvidsson, 2008). Enligt 

Bergstrand (2003) finns det fyra huvudkategorier av interna prestationer; 

 Halvfabrikat av varor eller tjänster vilka förs vidare inom förädlingskedjan innan 

färdiga produkter kan levereras till slutkund. 

 Färdigbearbetade varor eller tjänster vilka flyttas mellan olika resultatenheter och 

förädlingskedjor inom en organisation.  

 Beställda tjänster från centralt håll vilka levereras till resultatenheter inom en 

organisation. 

 Anläggningstillgångar vilka inte direkt efterfrågas av de separata enheterna men är 

viktiga för organisationen som helhet. 

3.3.3 Definition av internprissättning 
Internprissättning syftar på den prissättning som används till varor och tjänster vilka handlas 

med av två eller flera aktörer inom en organisation. Transaktionen och transfereringen av 
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varan eller tjänsten sker internt mellan divisioner som har ett gemensamt övergripande mål. 

(Lantz et al, 2002) 

Internprissättning förutsätter i grunden en decentraliserad organisationsform där chefer för 

de decentraliserade enheterna har möjlighet att styra och fatta egna beslut rörande sin del 

av organisationen. En enhet ska alltså på egen hand kunna välja vilka prestationer den vill 

förbruka och inte. (Lantz et al, 2002) Ett övervägande motiv för detta är att motivationen för 

de autonoma enheterna och dess chefer ökar då de har befogenhet och möjlighet att själva 

påverka sin prestation. Grundläggande för decentraliserade enheter är att deras mål skall 

vara kongruenta med och bidra till organisationens övergripande mål. Detta är dock inte 

alltid fallet och det förekommer att enheter har suboptimerade mål och strategier som 

skiljer sig från vad som är optimalt för företaget som helhet, eller tvärtom att företaget som 

helhet har mål och strategier som inte är optimala för den enskilda enheten. (Swieringa & 

Waterhouse, 1982) 

Enligt Lantz et al. (2002) är utmaningen vid handel inom företaget att utforma ett 

internprissättningssystem som gynnar organisationen som helhet. Eftersom det inte 

förekommer en väl fungerande marknad vid intern handel, på grund av avsaknaden av 

konkurrens från externa aktörer, kommer både köpare och säljare befinna sig i en 

monopolsituation. Bägge parter kommer då att agera för att maximera sin egen vinst, vilket 

gör att det finns stor chans att enheterna suboptimerar sitt gemensamma bidrag till 

organisationen som helhet. En internprissättningsmodell som inte negativt påverkar den 

decentraliserade organisationsformen samt inte leder till hög grad av suboptimering, 

samtidigt som den gynnar företaget som helhet, är vad dagens organisationer är i behov av. 

(Lantz et al., 2002) 

3.3.4 Syften med internprissättning 
Internprissättningen har generellt sett flera organisatoriska syften, vilka ofta står i konflikt 

med varandra. De syften som frekvent beskrivs i modern ekonomistyrningslitteratur är 

enligt Arvidsson (2008); att ge möjlighet till att dela upp ett företag i självständiga enheter; 

möjliggöra rättvis resultatbedömning av enheterna inom ett företag; förmedla information 

till beslutsfattare både på central och på lokal nivå så att korrekta beslut kan tas; motivera 

anställda att agera affärsmässigt och med kostnadsmedvetande. (Arvidsson, 2008) 

Självständiga enheter 

Detta syfte grundar sig i att relationerna mellan autonoma enheter, vilka är inbördes 

beroende av varandra, inom en organisation måste underlättas. Detta eftersom att interna 

prestationer för med sig att ekonomiska värden förs mellan enheter. Internprisernas roll är 

att frikoppla enheter från varandra på så sätt att de ekonomiskt gör rätt för sig sinsemellan. 

(Arvidsson, 2008) 
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Rättvis resultatbedömning   

Det andra syftet, att använda internprissättning för att kunna göra rättvis 

resultatbedömning, är i många fall det allra viktigaste menar Arvidsson (2008).   

Resultatbedömningen kan göras ur två aspekter, dels den externa där internpriserna har 

betydelse för värderingen av anläggningstillgångar och lager i boksluten, dels den interna 

där till exempel enheter eller projekt utvärderas. Enligt Arvidsson (2008) finns det ett 

samband mellan starka krav på ekonomiskt ansvariga i enheter och internprisernas 

påverkan på ekonomisk prestation. (Arvidsson, 2008) 

Beslutsunderlag 

Syfte nummer tre bygger på att internpriserna ska fungera som informationsbärare. 

Priserna ger beslutsfattarna i enheterna informationen som krävs för att de ska kunna ta 

beslut kring produktion och leveranser, i stället för att dessa beslut ska behöva tas centralt. 

Med hjälp av att justera internpriser kan den interna efterfrågan påverkas åt önskat håll och 

på så sätt kan ledningen styra verksamheten utan att lägga sig i beslut nere på den operativa 

nivån (Arvidsson, 2008).  

Affärsmässighet och kostnadsmedvetande    

I och med att det sätts ett pris på interna prestationer framhävs deras alternativvärde. Om 

en kostnad uppmärksammas leder det till att slöseri motverkas och får den som förbrukar 

prestationen även bära kostnaden blir effekten än starkare. Även en säljande enhet 

stimuleras av att interna prestationer prissätts. Om den inte lyckas ta fram produkter och 

tjänster som kunder (interna eller externa) vill köpa resulterar det i att enheten blir 

olönsam. Med hjälp av internprissättning tvingas alltså säljande enheter att tillmötesgå även 

de interna kundernas behov, vilket ofta leder till exempelvis ökad kostnadseffektivitet och 

flexibilitet.  (Arvidsson, 2008) 

Fler syften 

Utöver de fyra nämnda är ett annat vanligt syfte med internpriser, framförallt i 

multinationella koncerner, att flytta vinster mellan olika länder av skatterättsliga skäl 

(Merchant & Van der Stede, 2007). Enligt Bergstrand (2003) är inte skatteplaneringen 

särskilt användbar ur en ekonomistyrningsaspekt, utan är endast något som införs på 

central nivå i företagens redovisning först när verksamhetsåret avslutats. De syften Ax et al. 

(2005) tar upp liknar på tre av fyra punkter Arvidssons (2008). I stället för syftet att skapa 

självständiga enheter anger Ax et al (2005) att internprissättning kan användas för att skapa 

prisunderlag gentemot externa kunder. Detta eftersom internpriserna tydliggör information 

om hur stora kostnaderna varit i varje led. Andra syften som är vanligt förekommande i 

litteraturen är att internprissättningen ska stimulera målkongruens inom organisationen 

samt att systemet ska vara lättförståeligt och lätt att administrera (Anthony & Govindarajan, 

2007).  
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Syften med internprissättning i svenska företag 

En av de mer aktuella och omfattande studierna om internprissättning i Sverige 

genomfördes av Lantz et al. år 2002. Studien syftade bland annat till att kartlägga motiven 

för internprissättning i svenska börsnoterade bolag och genomfördes med hjälp av en 

enkätstudie. De mest frekvent förekommande motiven, vilka kan uttydas i nedanstående 

tabell (Figur 5) är enkelhet, fokus på hela företagets lönsamhet och upprätthållande av 

divisioners självständighet. 

 

3.3.5 Metoder för internprissättning 
Med utgångspunkt i nationalekonomisk teori menar Lantz (2000) att marknadspriset 

kommer vara lika med marginalkostnaden om full konkurrens råder på marknaden. Detta 

leder till maximal samhällelig välfärd och optimal resursallokering om inga externa effekter 

existerar. En intern marknad kan ses som ett litet samhälle och ska detta samhälles välfärd 

maximeras och resurserna allokeras optimalt måste teoretiskt optimala priser sättas. Dock 

existerar inte full konkurrens på interna marknader och de optimala internpriserna uppstår 

inte av sig själva, utan det är upp till den centrala enheten att se till att dessa priser uppstår. 

(Lantz, 2000) Även Merchant och Van der Stede (2007) påpekar att om det existerar en 

perfekt, eller åtminstone högt konkurrensutsatt, extern marknad är det optimalt att sätta 

det interna priset efter marknadspriset som råder på denna marknad. 

Enligt Arvidsson (1972) fanns det historiskt sett två olika tillvägagångssätt vid prissättning av 

internprestationer. Den ena metoden utgick från att prissätta efter kostnadsberäkningar av 

internprestationer, medan den andra metoden utgick från marknadsvärdet på en 

internprestation. Dessa två metoder förutsatte en relativt centraliserad kontroll av 

internpriserna där normer eller fastställda priser var grunden. I takt med att stora 

divisionaliserade företag växte fram ökade intresset för decentraliserat beslutsfattande och 

ur detta framarbetades en tredje metod för internprissättning, nämligen den 

förhandlingsbaserade metoden. Utifrån dessa tre huvudmetoder har det utvecklats flera 

Figur 5: Syften med internprissättning, Lantz et al. (2002). Egen bearbetning 
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olika metoder för att sätta internpris. (Arvidsson 1972) Oavsett val av metod krävs en viss 

grad av kontinuitet för att metoden skall fungera väl och få acceptans. Den skall vara så pass 

enkel att enhetscheferna som använder sig av den även förstår den. Frekventa metodbyten 

innebär nya inlärningskurvor, vilket motverkar enkelheten. (Lantz et al., 2002) De 

internprissättningsmetoder vi huvudsakligen har använt oss av i detta examensarbete är 

hämtade från Arvidsson (2008) och presenteras nedan. 

3.3.5.1 Kostnadsbaserade internpriser 

Den vanligaste formen av internprissättning är enligt Ax et al. (2007) den kostnadsbaserade. 

Huvudargumentet för kostnadsbaserade internpriser är helt enkelt att en mottagande enhet 

inte gratis skall ha möjlighet att utnyttja vad andra enheter har presterat. Detta eftersom att 

det inte är gratis att inhandla eller tillverka en produkt eller tjänst på egen hand. I de fall där 

ett internpris innehåller vinstmarginaler för den säljande enheten kan priset bli vilseledande 

vid en jämförelse mellan vad det kostar att tillverka själv och att köpa in externt. Ett annat 

vanligt motiv till valet att kostnadsbaserade priser är att organisationer önskar kunna följa 

kostnaderna genom en hel process i syfte att lättare kunna räkna ut den totala 

lönsamheten. Att en enhet har ett kostnadsansvar är även det en anledning till att ha 

kostnad som utgångspunkt eftersom det är logiskt för en sådan enhet att endast se till 

kostnaden och i vissa fall kan orsaken vara att prestationen som levereras internt är så unik 

att det inte finns någon annan värderingsbas (exempelvis marknadspris) än den säljande 

enhetens kostnad. De fyra vanligaste metoderna vid kostnadsbaserad prissättning delas in 

efter särkostnad, självkostnad, självkostnad plus vinstpålägg samt ABC-kalkylerad kostnad. 

(Arvidsson, 2008)   

Särkostnad 

Detta tillvägagångssätt bygger på att priset sätts efter en rörlig kostnad eller 

marginalkostnad och dess grundidé är att köparen ska informeras om vilka merkostnader 

som en viss prestation ger upphov till hos säljaren. På så sätt kan förbrukningen av befintliga 

resurser styras till att utnyttjas på ett för helheten optimalt sätt. (Arvidsson, 2008) 

Bergstrand (2003) förklarar att för industriföretag är särkostnad troligen den effektivaste 

metoden, i alla fall i en teknisk mening, på grund av att den bidrar till ett högt 

kapacitetsutnyttjande i anläggningstillgångar eftersom incitament att köpa stora volymer 

uppstår. 

Några fördelar med metoden är att den tydligt visar sambandet mellan en viss prestation 

och dess kostnader; den ger relevant information för planering vid ofullständigt 

kapacitetsutnyttjande; den leder inte till ett behov av fördelning av samkostnader och fasta 

kostnader samt att köparen själv kan fastställa om det är fördelaktigt för hela 

organisationen som helhet att producera själv, köpa externt eller att köpa internt till ett pris 

av särkostnaden. (Arvidsson, 2008). Merchant och Van der Stede (2007) tar som främsta 

fördel upp enkelheten att avgöra det totala bidraget en produkt eller tjänst i slutändan ger. 

Det är bara att dra av det sista ledets marginalkostnad från försäljningspriset för att få fram 
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bidraget. Dock kan det uppstå svårigheter i att avgöra varje enhets enskilda bidrag och detta 

är enligt dem den största anledningen till att särkostnadsmetoden inte används i särskilt 

stor utsträckning. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

Nackdelar som Arvidsson (2008) och Bergstrand (2003) tar upp med att internprissätta till 

särkostnad är att den säljande enheten inte får alla sina kostnader täckta, vilket i sin tur inte 

gör det särskilt lukrativt att sälja internt om det till exempel finns efterfrågan från externa 

kunder. För att metoden ska fungera krävs det ibland att incitament att handla internt 

skapas via någon form av tilläggsbetalning om inte samtliga kostnader hos säljaren redan är 

täckta (Bergstrand, 2003). Det finns även en risk för att kostnaderna som inte ingår i 

internpriset lätt ”glöms bort” eller att särkostnaderna undervärderas. Vid förändringar i 

kapacitet eller när det råder resursknapphet är inte särkostnad relevant som 

planeringsunderlag eftersom den interna handeln då kan tränga undan lönsam verksamhet. 

Det finns även risk för att organisationens slutprodukt prissätts för lågt gentemot externa 

kunder eftersom internpriset varit lågt. (Arvidsson, 2008)  

Självkostnad  

Med internprissättning satt till självkostnad menas att den köpande enheten debiteras full 

tillverkningskostnad. Huvudmotiven bakom metoden är att säljande enhet får täckning för 

både direkta och indirekta kostnader, att samtliga kostnader förs vidare för att ingå i den 

köpande enhetens kostnadsmassa och att det blir lättare att utvärdera om en verksamhet är 

lönsam eller inte. (Arvidsson, 2008) Bergstrand (2003) hävdar att internpriser satta efter 

självkostnad i större grad skapar incitament att handla rationellt än vad 

särkostnadsmodellen gör. Fördelar som Arvidsson (2008) tar upp med 

självkostnadsmetoden är att det satta internpriset ger en bra indikation på vad prestationen 

verkligen kostar, det blir uppenbart för köparen vilken kostnad de måste kunna bära för att 

inköpet ska vara lönsamt samt att den säljande enheten ges en bra möjlighet att arbeta mot 

ett nollresultat eftersom kostnaderna lyfts av enheten. (Arvidsson, 2008) Självkostnaden är 

alltså ett mått som bidrar till en långsiktig livskraft (Merchant & Van der Stede, 2007). 

Dessutom brukar internpris satt till självkostnad uppfattas som rättvisa och objektiva. 

(Arvidsson, 2008) 

Nackdelar med metoden i fråga är att det kan uppstå svårigheter med att koppla ihop exakt 

vilka kostnader som hör ihop med vilken prestation eftersom indirekta kostnader är 

inkluderade, vilka ofta är ungefärliga. Självkostnadspriser upplevs också besvärliga eftersom 

det uppstår svårigheter med att beräkna olika enheters bidrag till det totala resultatet. 

Dessutom uppstår ofta konflikter om vilka köpare och leveranser som skall bära vilka 

andelar av de indirekta kostnaderna. (Arvidsson, 2008) 

Självkostnad plus vinstpåslag 

Huvudmotivet bakom internpriser grundade på självkostnad plus vinstpåslag är att den 

säljande enheten ska tillåtas att gå med vinst i samband med intern handel, vilket möjliggör 

att enheten har ett resultat- eller räntabilitetsansvar. Fördelar med metoden är att 
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vinstpålägget motsvarar nödvändig avkastning på kapital, vilken ofta är liknande vad en 

extern leverantör kräver och därmed främjar den räntabilitetstänkande. Metoden anses 

vara bra i hänseendet att slutprodukters prissättning enkelt kan styras centralt via kontroll 

av vinstpåläggen i alla led. Tack vare vinstpålägget skapas incitament för de säljande 

enheterna att sälja internt och prissättningsrutinen medför även att behovet av 

förhandlingar minskar. Slutligen är det även lättare att eliminera internvinster vid 

användning av denna metod än om marknadsbaserad prissättning används. (Arvidsson, 

2008) 

De nackdelar Arvidsson (2008) har identifierat med självkostnad plus vinstpålägg-metoden 

är att om en produkt går genom många led kan den uppfattas som olönsam eftersom 

kostnaden trissats upp via flera påslag. Bergstrand (2003) poängterar att det i den vanliga 

självkostnadsmodellen redan finns utrymme för viss vinst eftersom ränta på kapital bör 

inkluderas i självkostnaden. Läggs sedan ett vinstpålägg utöver detta på självkostnaden 

hävdar kritiker till modellen att vinst räknas in två gånger. (Bergstrand, 2003) Faktumet att 

vinstpåslaget i denna metod medföljer automatiskt är inte optimalt ur motivationssynpunkt 

och metoden kritiseras även för att priset som sätts inte representerar något 

alternativvärde och är därför olämpligt som beslutsunderlag. Det uppstår även ett ökat 

administrativt arbete eftersom vinsteliminering i bokslut krävs.  (Arvidsson, 2008) 

ABC-kalkylerad kostnad 

Internpriser satta efter denna metod utgör ett bra alternativ till den självkostnadsbaserade 

metoden (Bergstrand, 2003). Tanken med denna metod är att internpriset sätts efter vad 

som driver kostnaden hos säljande enhet. Priset räknas fram via ABC-kalkylering och 

metodens fördelar är att säljande enhet inte belastas för kostnader som är förknippade med 

de interna prestationerna och att de kostnader som inte bidrar till värdetillväxten även 

inkluderas. En annan fördel är att det tydligt framgår vilka kostnader en beställning hos den 

säljande enheten orsakar. Även internprissättning med ABC-kalkylerad kostnad har vissa 

nackdelar och dessa är bland annat att det kan uppstå svårigheter i att koppla aktiviteter 

och kostnadsdrivare till internprestationer samt att metoden anses vara krånglig. 

(Arvidsson, 2008) 

Avräkning till standardkostnad 

Med avräkning till standardkostnad menas att kostnadsbaserna som internpriset bygger på 

hålls konstant under en viss tidsperiod, trots att kostnaderna kan variera hos den säljande 

enheten under perioden. Standardkostnader är användbara i de fall då internpriserna 

varierar mycket och beslut tas för sent med gamla priser som underlag. Metoden sätter 

även en standard på säljande enhets kostnader som deras faktiska kostnader kan mätas mot 

och dessa två är motiven till avräkning till standardkostnad.  Fördelar med metoden är att 

den är enkel och lättförståelig, fasta internpriser underlättar planering hos köparen, 

rapportering och redovisning underlättas, den ger utrymme för avvikelseanalyser för både 
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köpare och säljare samt att den ger säljande enhet incitament till kostnadsbesparingar. 

(Arvidsson, 2008)  

Svaga sidor som tillskrivs metoden är att internpriserna kan bli missvisande om de bygger på 

verkliga kostnader från tidigare perioder. Risker kan också uppstå på grund av att avvikelser 

från standardkostnaden inte uppmärksammas vilket renderar i en felaktig bild av de verkliga 

kostnaderna. Oenighet om sambandet mellan kvalitet och pris kan också vara ett problem 

när standardkostnaden fastställs. (Arvidsson, 2008)  

3.3.5.2 Marknadsorienterade internpriser 

Vid decentralisering frikopplas olika enheter från varandra och de erhåller ett större 

beslutsansvar, ofta resultatansvar. Att basera internprissättningen av prestationer inom en 

organisation på kostnader kan då uppfattas som ologiskt. I och med enheternas 

självständighet borde prissättningen istället grunda sig på externa alternativvärden, helst 

funna på en konkurrensutsatt marknad. Det är dock relativt sällsynt att det existerar en 

perfekt (åtminstone högt) konkurrensutsatt extern marknad där handel sker med varor och 

tjänster liknande de som handlas med internt. Arvidsson (2008) Finns en sådan marknad är 

det optimalt utifrån både beslutsfattande och resultatutvärdering att sätta det interna priset 

lika med marknadspriset som råder på den marknaden (Merchant & Van der Stede, 2007).  

Används marknadsorienterade internpriser skapas en objektiv värdegrund att utgå från 

även vid prissättning av interna prestationer, menar Arvidsson (2008). Han anser även att 

det är internprestationer värderade till marknadspris som omvandlar enheter till resultat- 

eller räntabilitetsenheter eftersom enheterna då utvärderas efter sina egna prestationer. 

Marknadsorienterade internpriser medför också att de interna kostnaderna kontinuerligt 

jämförs med de externa marknadspriserna och i de fall då internpriset inte täcker den 

säljande enhetens kostnader är det en indikation på att de inte är tillräckligt 

kostnadseffektiva. Följaktligen bör även en köpande enhet som inte behåller lönsamheten 

efter inköp av en internprestation satt till marknadspris avstå från den. Att utgå från 

marknadspris skapar även en bra grund för prissättning av slutprodukter eftersom 

avkastningskravet underförstått finns med i internpriserna på de investeringar som görs i 

tidigare led. (Arvidsson, 2008) Sätts internpriset efter marknadspris kommer både säljande 

och köpande enhet ta beslut som är optimala för organisationen, menar Merchant och Van 

der Stede (2007). Dock kan internpriser till marknadspris vara något förvillande eftersom 

kostnaderna kan uppfattas vara högre än de verkliga (Arvidsson, 2008). Merchant och Van 

der Stede (2007) hävdar dock att i de enheter där internpriset är satt till marknadspris och 

fungerar optimalt ur besluts- och resultatutvärderingssynpunkt, finns det troligen inte 

särskilt bra ekonomiska skäl att ha kvar dessa inom organisationen.  

Nackdelar med att använda marknadspriser är att de kan fluktuera väldigt mycket, vilket gör 

att de kan anses olämpliga som beslutsunderlag vid intern handel. Det är också dyrt ur ett 

administrativt perspektiv att följa marknadspriserna, särskilt om det förekommer flera olika 
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sorters prestationer i den interna handeln. Även nödvändig vinsteliminering i samband med 

bokslut kan bli en hög administrativ kostnad. Viktigt att ta hänsyn till är också att ett 

marknadspris sällan uttrycker alternativvärdet för både säljande och köpande enhet, vilket i 

sin tur kan leda till att lönsamma internleveranser aldrig blir av. Särskilt stor är risken om 

den säljande enheten sitter på överkapacitet. (Arvidsson, 2008) 

Problem med att sätta priser uppstår ofta på grund av att det inte finns någon enhetlig 

marknad för de prestationer som handlas med, i synnerhet gällande tjänsteprestationer. 

Detta mynnar ut i att det finns två huvudvarianter av marknadsorienterade internpriser; 

rådande marknadspris och uppskattat marknadspris. Internpris som sätts efter rådande 

marknadspris förutsätter att det existerar en i stort sett identiskt prestation på marknaden 

vilken har ett etablerat marknadspris, samt att kostnaderna som uppstår vid såväl intern, 

som extern handel, inte skiljer sig alltför mycket. Internpriser kan också tas fram via ett 

uppskattat marknadspris. Denna metod är användbar om det inte förekommer någon 

identiskt produkt på marknaden och då det kan det uppskattas vad ett långsiktigt pris skulle 

bli om en utomstående producent tillhandahöll produkten. (Arvidsson, 2008) 

3.3.5.4 Förhandlade internpriser 

Enligt Bergstrand (2003) är användning av förhandlade internpriser det överlägset bästa 

sättet att efterlikna normala marknadsrelationer och att förstärka resultatansvar. 

Förhandlade internpriser är alltså den metod där enheterna inom en organisation får den 

allra största friheten. Metoden kan vara effektiv om både säljande och köpande enhet 

besitter förhandlingskraft, vilket i detta fall innebär att både den säljande och köpande 

enheten har möjlighet att vända sig till en extern part som alternativ till den interna 

prestationen. (Merchant & Van der Stede, 2007) Via de förhandlade internpriserna tillåts 

enheter att vara mycket affärsmässiga eftersom det inte finns några riktlinjer från centralt 

håll, vilket det gör i de tidigare nämnda metoderna. Dock kan det ibland krävas medling eller 

skiljedom från en central enhet. Huvudmotiven till förhandlade priser är att enheterna som 

är delaktiga i den interna handeln ska agera så affärsmässigt som möjligt och att de ska få 

ansvar och möjlighet att agera självständigt. (Arvidsson, 2008) 

Fördelar med att låta internprissättningen grundas i förhandlade priser är att; enheterna 

själva får fri möjlighet att sätta priserna, de får ett fullständigt resultatansvar, säljande enhet 

får incitament att sänka kostnader, integrationsfördelar uppmärksammas och metoden kan 

vara fördelaktig då de interna prestationerna inte är särskilt vanligt förekommande. Sådant 

som kan vara negativt med att låta självständiga enheter förhandla fram internpriser är 

bland annat då självständigheten hos enheterna inte är fullständig så blir ofta centrala 

enheter tvungna att ingripa. Detta är en stor risk, särskilt om varierande förhandlingsstyrka 

råder mellan enheterna. Ett annat problem kan vara att i stället för samverkan mellan 

enheterna uppstår motverkan i de fall enheter har svårigheter att komma överens. Det kan 

också finnas risk för att vanställd information sänds mellan enheter i syfte att gynna den 
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egna enheten och det är viktigt att komma ihåg att förhandlingar ofta är mycket 

tidskrävande. (Arvidsson, 2008)  

3.3.5.3 Kombinationsmodeller 

Alla modeller vi hittills har tagit upp har både för- och nackdelar. Ur detta har 

kombinationsmodeller fötts i syfte att fånga upp fördelarna av de ursprungliga modellerna, 

samtidigt som de försöker undvika nackdelarna som de för med sig. Arvidsson (2008) 

nämner också att de olika kombinationsmodellerna har gemensamt att de ger möjlighet till 

en mer flexibel prissättning. Inom denna kategori av internpriser finns två stycken metoder, 

nämligen duala priser och avräkning i två steg. (Arvidsson, 2008) 

Duala priser 

Som namnet antyder går metoden ut på att två olika priser används parallellt för en 

prestation. Det betyder därmed att säljaren och köparen debiteras olika pris vid en och 

samma transaktion. Huvudsyftena med duala priser är frikoppla olika enheter från varandra 

ur en resultatberäkningsaspekt samtidigt som de olika priserna ska styra så att beslut tas för 

helhetens bästa samt för att eliminera nollsummespel. Ett vanligt sätt att utforma duala 

priser är att både säljande och köpande enhet ska behandlas på gynnsammaste sätt. 

Säljande enhet tillgodoräknas det högsta av självkostnad (plus vinstpålägg) och 

marknadspris medan köpande enheten belastas med det lägsta av dem. Mellanskillnaden 

mellan de två priserna utgör kostnaden för organisationens interna handel. (Arvidsson, 

2008) 

Avräkning i två steg 

I denna metod kombineras fasta och rörliga kostnader vilka avräknas i flera steg. De kan 

formuleras på så sätt att en fast avgift debiteras periodvis medan en rörlig volymberoende 

del debiteras i samband med prestationen. Huvudmotivet till avräkning i två steg är att den 

säljande enhetens fasta och rörliga kostnader ska motsvara de fasta och rörliga priserna som 

köpande enheten debiteras med. Ett annat motiv är att det för många interna tjänster ofta 

är svårt att definiera de konkreta kostnaderna. I många fall får den köpande enheten lägga 

anspråk på en viss kapacitet (fast kostnad) för att senare utnyttja den kapacitet som krävs 

(rörlig kostnad). Ett tredje motiv är att kostnadsinformationen till köpande enhet blir korrekt 

samtidigt som säljande enheten får full kostnadstäckning. (Arvidsson, 2008) 

3.3.5.4 Metodanvändning i svenska företag 

Återigen presenteras forskningsresultat från studien av Lantz et al. om svenska 

börsnoterade bolag från 2002. Resultaten visade att tillverkande företag i högre grad 

använder sig av specifika metoder och att tjänsteföretag tenderar att använda sig av 

förhandlade priser. I nedanstående tabell (Figur 6) sammanfattas resultaten där vi kan 

utläsa att fri förhandling och priser baserade på marknadsvärde är de absolut vanligaste 

metoderna. 
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A

B

Internprismetod för samkostnader

A - Kostnadsbaserad prissättning 66%

B - Övriga metoder 34%

3.3.5.5 Metodanvändning i Sveriges kommuner 

Svenska Kommunförbundet publicerade år 2000 en studie som undersökte 

fördelningsprinciper inom svenska kommuner. En del av denna studie bestod av att redovisa 

vilka metoder som används vid interndebitering av förvaltningsgemensamma kostnader i 

kommunerna. Frågan som ställdes var av öppen karaktär och 66 procent av respondenterna 

uppgav att de i huvudsak använder kostnadsbaserad prissättning medan författarna inte 

tillräckligt tydligt kunnat fastställa vilken metod övriga respondenter nyttjar (se Figur 7).     

3.3.6 Administration av internprissättning 
Enligt Arvidsson (2008) ligger det största testet med internprissättning i att få det att 

fungera i praktiken. En första fråga som bör ställas inom en organisation är om personalen 

förstår sig på internprissättningen. Ett tillvägagångssätt att hantera detta kan vara genom 

att utforma internprissättningen centralt. Hur priserna bestäms och hur internavräkning 

skall ske är också viktiga frågor. Nedan beskrivs Arvidssons (2008) teorier kring just dessa 

ämnen. 

Figur 6: Internprissättningsprinciper vid regelbunden intern handel, Lantz et al. (2002) 

Figur 7: Internprismetod för samkostnader, Svenska Kommunförbundet (2000). Egen bearbetning 
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3.3.6.1 Centralt utformad internprissättning 

I syfte att förenkla hanteringen av internpriserna eller med ansats att optimera dem mot 

bästa totala resultat använder sig organisationer ibland av centralt utformad 

internprissättning. Exempel på hur detta kan fungera är att priser fastställs i samband med 

budgetarbetet och då kan ledningen centralt indirekt påverka förbrukningen av vissa 

resurser genom att prissätta dem högt eller lågt. Centralt bestämda priser är ofta tilltalande 

i de fall där internpriser blivit en allt för stor och tidskrävande fråga och de accepteras oftare 

i de fall där det gäller mindre betydelsefulla prestationer. Det är även viktigt att 

kommunicera ut i organisationen vilka principer som gäller för internprissättningen och hur 

den är avsedd att tillämpas. Arvidsson (2008) föreslår att detta görs i en ekonomihandbok 

eller motsvarande där bland annat bakgrund, syfte, ansvarsfördelning och 

internprissättningsmetoder beskrivs. (Arvidsson, 2008) 

Att utforma internprissättningen centralt har som huvudsakliga motiv att minimera att 

internpriserna ifrågasätts i den operativa verksamheten samt att nyttja dem som ett 

ransoneringsinstrument. Med hjälp av centralt utformade priser kan en organisation 

förenkla hanteringen av internpriserna, påverka efterfrågan på särskilda prestationer 

samtidigt som det tydligt framgår vilka priser som gäller. Kritik mot detta tillvägagångssätt 

för att utforma internprissättning är att organisationen blir för centralstyrd, särskilt 

eftersom många organisationer, vilka tillämpar internprissättning, i hög grad bygger på 

relativt självständigt beslutsfattande. De effekter som internpriserna leder fram till är något 

som ledningen måste dela ansvaret för och detta kan också uppfattas som en nackdel. 

(Arvidsson, 2008)   

3.3.6.2 Prisbestämning och internavräkning 

Arvidsson (2008) presenterar tre huvudformer av prisbestämning:  

 Fast pris per enhet. Priser kan presenteras i en prislista och det är enkelt att utläsa 

vilka priser som gäller. För att denna metod ska fungera bra krävs det att det är 

tydligt vad själva prestationen innebär. 

 Överenskommet pris. De inblandade parterna kommer överens om pris vid varje 

prestation och metoden lämpar sig bäst för unika prestationer.  

 Prisformel. Innebär att det tas fram en formel där olika värden sätts in för att räkna 

ut priset. Lämpar sig för varierande produktsortiment där fluktuerande kostnader är 

vanligt förekommande.  

Det finns även flera olika tillvägagångssätt gällande internavräkning varav Arvidsson (2008) 

tar upp fakturering, interndebitering och internkreditering kopplat till leverans samt 

avräkning ej anknuten till specifik leverans. 

Fakturering 

Tanken är att denna form av internavräkning ska fungera såsom fakturering gentemot 

externa kunder även om de interna fakturorna inte behöver betalas måste de ändå 
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attesteras. Antalet interna fakturor riskerar med denna metod bli mycket stort och kan till 

och med överstiga antalet externa faktureringar varför metoden kan bli mycket 

tidskrävande. Positivt är dock att den stimulerar kostnadsmedvetenhet eftersom interna 

fakturor behandlas likstämmigt som externa. (Arvidsson, 2008) 

Interndebitering och internkreditering kopplat till leverans 

I denna metod finns tre undermetoder; automatkontering, underlåtenhetsgodkännande och 

individuellt utlöst. Automatkontering används när fasta överenskomna priser förekommer 

och de aktuella beloppen avräknas genom stående bokföringsorders. 

Underlåtenhetsgodkännande bygger på att det är den säljande enheten som utför 

debiteringen för att sedan skicka specifikation till den köpande enheten. Klagar inte köpare 

inom en viss överenskommen tid gäller debiteringen. Att avräkningen sker individuellt utlöst 

innebär att avräkning sker efter en beställning har skett och priset bestäms antingen efter 

prislistor eller per beställning. (Arvidsson, 2008) 

Avräkning ej knuten till specifik leverans 

Avräkning som inte tillhör någon specifik prestation kan fördelas ut exempelvis med ett visst 

belopp per anställd för de som förbrukar den. Dessa prestationer kan till exempel vara 

support-tjänster från centralt håll. (Arvidsson, 2008) 

3.3.7 Regler och normer för intern handel  
Enligt Anthony och Govindarajan (2007) finns det några faktorer som är extra viktiga för att 

förutsättningarna för marknadsorienterad internprissättning ska vara optimala. Dessa är 

enligt följande; 

 Kompetent personal: Beslutsfattarna inom en organisation ska vara intresserad av 

både den kortsiktiga och långsiktiga prestationen hos sin enhet. Det är även viktigt 

att den personal som förhandlar och medlar i internprisfrågor är kompetent.  

 God atmosfär: Chefer måste betrakta internpriserna som rättvisa och de måste se 

lönsamhet som en viktig aspekt i sitt arbete. 

 Marknadspris: Tillgång till ett väletablerat marknadspris för de aktuella 

prestationerna taget från en marknad i full konkurrens. Det kan finnas utrymme för 

interna rabatter i syfte att ge enheterna incitament att handla internt. 

 Frihet att välja leverantör: Det bör finnas flera alternativ att välja bland och 

enheterna ska fritt kunna välja det alternativ som gynnar dem bäst. Denna faktor är 

optimal om den säljande enheten har möjlighet att sälja alla sina prestationer till 

både interna och externa kunder samt att den köpande enheten kan få alla sina krav 

uppfyllda av både interna och externa leverantörer. 

 Tillgång till relevant kostnadsinformation: Beslutsfattarna måste ha tillgång till all 

relevant information som krävs om tillgängliga alternativ samt vilka kostnader och 

intäkter de för med sig. 
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 Förhandling: Det måste råda bra förutsättningar till förhandling av kontrakt mellan 

enheter.   

3.3.8 Effekter av internprissättning 
Om företagsledningen lägger vikt vid uppdelningen av ett företag i resultatenheter kan 

internprissättning ha en betydande påverkan på den ekonomiska styrningen. Det måste 

krävas att chefer för resultatenheterna strävar efter att förbättra sitt resultat för att 

internprissättningens styreffekter ska vara goda. Ett väl utformat internprissättningssystem 

kan underlätta beslutsfattandet i komplexa företag eftersom beslutsunderlaget ofta 

begränsas till respektive enhets intäkter och kostnader, vilket betyder att beslutsfattaren i 

den aktuella enheten inte behöver ta hänsyn till flera aspekter rörande andra delar av 

organisationen. Kalkyler kan även begränsas enbart till den aktuella enheten. I och med att 

internpriser sätts kan kalkylerna ute i enheterna också förbättras. Det interna kund- och 

leverantörsförhållandet som uppstår gör att priser diskuteras och analyseras kontinuerligt 

vilket i annat fall främst hade skett centralt. (Bergstrand, 2003) Ax et al. (2005) tar upp en 

liknande aspekt på grund av att de sett effekter i form av en förenklad koppling mellan 

budgeten och det egna arbetet när interna transaktioner tydliggörs. 

En vanlig effekt av att internprissättning införs är att det stimulerar ekonomiskt tänkande 

inom organisationen. Genom att de interna prestationerna debiteras främjas 

kostnadsmedvetenhet, vilken ofta kan påvisas vara bidragande till en minskad 

resursförbrukning. Även om enheten inte på egen hand kan komma underfund med hur 

kostnaderna kan minskas kan en annan enhet komma med förbättringsförslag, vilket är en 

annan positiv effekt som internpriserna kan medföra. (Ax et al., 2005) Kostnaden för interna 

tjänster är ofta en ifrågasatt intern kostnad, i synnerhet gällande centrala stabstjänster som 

tidigare varit gratis eller vars kostnader fördelats schablonmässigt. Inom offentlig sektor har 

denna effekt också påvisats eftersom avsaknaden av resultatmedvetande gjort att de 

ekonomiska avvägningarna fått lida, menar Bergstrand (2003). Internprissättningen kan då 

vara ett verktyg för att sporra kostnadsmedvetenhet inom den offentliga sektorn. 

(Bergstrand, 2003) Enligt Anthony och Govindarajan (2007) kan en effekt av 

internprissättning vara att systemet medför att målkongruenta beslut tas i syfte att 

förbättra både den självständiga enhetens och helhetens resultat. 

Naturligtvis kan internpriser även föra med sig svårigheter in i en organisation och här väljer 

vi att presentera ett urval av dem. Ett vanligt problem är att det är mycket svårt att sätta 

rätt internpris vilket resulterar i att resursutnyttjandet inte blir optimalt. Ett annat problem 

med internpriser är att diskussionen kring prissättning ofta förbrukar mycket dyrbar tid och i 

vissa fall kan kostnaden överstiga nyttan, i synnerhet eftersom det ofta är högt uppsatt 

personal med höga löner som är delaktiga i diskussionen. (Arvidsson, 2008) Ax et al. (2005) 

har även identifierat en negativ effekt i att chefer tappar fokus från de externa 

leverantörerna eftersom det upplevs vara enklare att förhandla internt. Besläktat med detta 

är att personal i organisationer tenderar att prioritera det interna resultatet och på grund av 



 
43 
 

detta glöms det externa resultatet bort. Självklart kan även det så kallade 

internsättningsproblemet ge negativa effekter i form av att en enhets eget bästa prioriteras 

framför hela organisationens bästa. Slutligen är internpriser ofta krångligt även ur en 

redovisningssynpunkt. Tjänster och varor debiteras internt och flyttas mellan olika enheter i 

många vändor och det kan tillslut bli mycket svårt att identifiera en objektiv kostnad. (Ax et 

al., 2005) 

3.4 Struktur och styrning av kommunal verksamhet 
Det finns i Sverige tre olika nivåer av folkvalt demokratiskt styre. Dessa är riksnivå, regional 

nivå och lokal nivå. På riksnivå agerar regering och riksdag, på regional nivå finns 20 

landsting och på lokal nivå är Sveriges 290 kommuner verksamma. Landsting samt 

kommunerna är bundna till att följa de lagar som staten beslutar om och landstingen har 

ansvaret för regiongemensamma uppgifter till exempel hälsa, sjukvård och regional 

utveckling. Kommunerna är ansvariga att erbjuda lokal samhällsservice och däribland ingår 

skola, vatten och avlopp, socialtjänst och äldreomsorg. (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2008:2) Av hela Sveriges förvärvsarbetande befolkning sysselsätter kommunerna cirka 20 

procent, vilket gör dem till en mycket stor arbetsgivare. Ytterligare bevis för detta är att 

kommunen är den största arbetsgivaren i 279 av landets 290 kommuner 

(Ansvarskommittén, 2010) Sverige består även av 21 stycken län vilka ansvarar för statligt 

påkallade uppgifter såsom polis, körkortsregister och EU-stöd (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2008:2). 

3.4.1 Kommunalt självstyre 
De politiker som är verksamma inom kommunerna är folkvalda och därmed har 

kommuninvånarna en stor potentiell inverkan på hur kommunernas verksamhet utförs. 

Principen om att Sveriges kommuner är självstyrande är grundläggande i den svenska 

demokratin och en del av regeringsformen (Justitiedepartementet, 1974) samt 

kommunallagen (Finansdepartementet, 1991): 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 

parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas 

under lagarna.” (Regeringsformen 1 kap. 1 §) 

”Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den 

kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda 

föreskrifter.” (Kommunallagen 1 kap. 1§) 

Principen om kommunalt självstyre innebär att kommunerna själva har befogenhet att 

besluta om hur kommunens resurser skall användas, hur verksamheten skall struktureras 

samt hur hög kommunalskatten skall vara. Det kommunala självstyret sägs ge ökad 

effektivitet och en klarare helhetssyn på kommunens behov, vilket förhoppningsvis skall 
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leda till att mer rationella lokala beslut tas. I och med att kommuninvånarna själva har 

möjlighet att påverka de beslut som tas för sin kommun skapas legitimitet till systemet om 

självstyre. Det innebär att när beslut tas sker det i närhet med medborgarna samt med 

deras medverkan. (Ansvarskommittén, 2010) De självstyrande kommunernas beslut måste 

vara i enlighet med svensk lag och för att säkerställa detta granskar och kontrollerar staten 

kommunernas verksamhet. Det finns särskilda tillsynsmyndigheter som sköter 

kontrollverksamheten där exempelvis skolverket granskar landets kommunala samt 

fristående skolor efter vad som står föreskrivet i skollagar och läroplaner. (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2008:2) 

3.4.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
Kommunfullmäktige består av folkvalda politiker och är det högsta beslutande organet i 

kommunen. Kommunfullmäktige har till uppgift att: 

 Fastställa kommunens budget samt besluta om skattenivåer i kommunen. 

 Besluta om vilka nämnder som skall finnas i kommunen och välja ledamöter och 

ersättare till dessa samt till en kommunstyrelse. 

 Ansvara för att kommunens verksamhet genomgår revision.  

Kommunfullmäktige utser med andra ord dels en kommunstyrelse vilken har som uppgift att 

leda och samordna kommunens verksamhet samt ansvara för dess ekonomi, dels nämnder 

som ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt genomför beslut som tas i 

kommunfullmäktige. De nämnder som finns inom en kommun kan variera eftersom det, 

som tidigare nämnts, är upp till varje enskild kommunfullmäktige att bestämma om vilka 

nämnder som skall finnas i kommunen. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008:2) Några 

frekvent förekommande är dock utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, 

miljönämnden och en nämnd för byggnadsfrågor (Ansvarskommittén, 2010). Det praktiska 

arbetet i nämnderna utförs vanligen av tjänstemän och inte politiker. (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2008:2) 

3.4.3 Kommunernas verksamhetsområden samt intäkter och 

kostnader 
Kommunerna är ansvariga för att erbjuda service inom bland annat följande områden; 

barnomsorg och skola, kollektivtrafik, kultur- och fritidsverksamhet, miljöarbete, 

socialtjänst, stadsplanering, turism och näringsliv samt äldreomsorg. Barnomsorgen och 

skolan är normalt sett det största serviceområdet och upptar nästan 45 procent av 

kommunernas verksamhetskostnader. Övriga stora poster är bland annat kostnaderna för 

äldreomsorg samt kostnaderna för hjälp till funktionshindrade, vilka upptar cirka 20 

respektive 10 procent. Av kommunernas inkomster kommer cirka 70 procent från 

kommunalskatten och större delen av de övriga 30 procent från bland annat statsbidrag och 

avgifter (För en fullständig kostnad samt intäktsfördelning se Figur 8 och 9). Exempel på 
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A

B

C
D

E

F

G

H
I J

A - Äldreomsorg 19%

B - Grundskola 17 %

C - Övrigt 16 %

D - Förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg 13 %
E - Funktionshindrade 10 %

F - Gymnasieskola 8 %

G - Affärsverksamhet 6 %

H - Övrig utbildning 4 %

I - Individ- och familjeomsorg 4 %

J - Ekonomiskt bistånd 2 %

Fördelning av kommunens kostnader per verksamhet år 2009

A

B

C

D

E
F

A - Skatteintäkter 68%

B - Generella statsbidrag 11%

C - Taxor och avgifter 7%

D - Specialdestinerade statsbidrag 5%

E - Övriga intäkter 5%

F - Hyror, försäljning av verksamhet 4%

Fördelning av kommunens intäkter per intäktskälla år 2009

avgiftsfinansierad verksamhet är sophämtning samt husläkarbesök. (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2008:1)  

 
Figur 8: Fördelning av kommunens kostnader per verksamhet år 2009, Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Egen 
bearbetning 

 

Figur 9: Fördelning av kommunens intäkter per intäktskälla år 2009, Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Egen 
bearbetning 
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3.5 Beställar-/utförarmodellen 

3.5.1 Bakgrund till samt syfte med modellen 
Beställar-/utförarmodellen, vilken fick stor spridning i Sverige under slutet av förra seklet, är 

en modell för internprissättning inom offentlig sektor och ett exempel på hur förändring 

inom kommunal organisation har yppat sig (Nyqvist, 2000). Modellen går ut på att en 

beställarnämnd inom kommunen får i uppgift att beställa och övervaka produktion inom 

verksamheten efter vad samhället och den svenska politiken efterfrågar och utifrån de 

anslagsmedel som nämnden tilldelas. Utföraren, som kan vara antingen en privat eller en 

offentlig aktör, har därmed till uppgift att stå till hands med och utveckla tjänster samt 

utföra den beställda produktionen av dessa. (Andersson & Hansson, 1989) Den utförande 

enheten finansieras helt eller delvis av intäkterna som den egna verksamheten genererar 

och efterfrågad kvantitet på producerade tjänster styrs av beställaren (Nyqvist, 2000). I 

Figur 10 nedan illustreras de organisatoriska skillnaderna mellan en traditionell 

uppdragsfördelning samt resurserna hänförliga till denna och Beställar-/utförarmodellen.  

 

Modellen innebär dels en tydligare ansvarsfördelning för politiker eftersom tanken är att 

dessa frikopplas från produktions- och arbetsgivaruppgifter, vilket skulle möjliggöra ett 

fokus på högre prioriterade politiska ansvarsområden. Den innebär även en mer 

kostnadsbesparande och effektiv tjänsteproduktion med hjälp av marknadsekonomins 

drivkrafter. Tanken är att ett konkurrensutsatt förhållande skall råda mellan beställaren och 

Figur 10: Beställar-/utförarmodellen, Andersson & Hansson (1989). Egen bearbetning 
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de potentiella utförarna. (Collin & Hansson, 1993) Kommunal verksamhet har tidigare varit 

strukturerad så att både beställaren och producenten varit integrerade i en och samma 

organisation. Det har då varit naturligt att en och samma beslutsfattare ansvarat för vilka 

tjänster som skall erbjudas kommunens invånare, styrt utförandet av dessa samt övervakat 

den slutliga prestationen. Denna situation har karaktären av en monopolistisk marknad, 

vilket Beställar-/utförarmodellens mål är att förhindra (Andersson & Hansson, 1989). 

Modellen har tagit olika former i landets kommuner men generellt sett inbegriper den tre 

huvudsakliga principer:  

 Kontraktsstyrning: Avtal mellan beställare och utförare skall vara tidsbestämda och 

därmed tvingande till omförhandling. När omförhandling görs skall alternativa 

utförare jämföras utifrån kostnadsbedömningar. Prestationen gjord av tidigare 

utförare ska granskas och det ska även göras en bedömning huruvida 

resultatförväntningarna har uppfyllts. 

 Konkurrens: Ett ökat antal externa aktörer i produktionen av service är 

eftersträvansvärt för att utnyttja de kostnadssänkande effekter som konkurrensen 

kan föra med sig. Nya ägarstrukturer och driftsformer är även välkomna för minska 

byråkrati och leda till en bättre kundservice. 

 Koncentration: Kommun och landstingspolitikerna bör koncentrera sin styrning så 

att verksamhetens grundinriktning och kärnkompetenser stärks. Detta bör göras 

genom mer frekvent och rättvisande resultatuppföljning samt kundorienterade 

kvalitetskontroller. (Collin & Hansson, 1993) 

3.5.2 Fördelar med modellen 
Modellen utgör ett medel för att hålla balans mellan vad som produceras och vad som 

verkligen efterfrågas. Beställaren är ansvarig för att slutkundens behov uppfylls och 

eftersom beställaren kan hota med att sänka beställd kvantitet eller byta leverantör om 

priset hos en utförare anses vara för högt eller tjänsternas kvalitet undermålig tvingas 

utföraren att kritiskt utvärdera sina egna prestationer och förbättra utförandet. Genom att 

konstant granska produktionen av tjänsten finns det möjlighet för utföraren att sänka sina 

kostnader såväl som priset gentemot beställaren och på så vis försäkra sig om fortsatt 

kontrakt. Tjänsternas egenskaper måste vara så pass konkurrenskraftiga att de efterfrågas 

till den grad att utföraren kan finansiera sin egen verksamhet. (Nyqvist, 2000) 

Den beställande enheten har även incitament att utvärdera möjliga alternativa utförare för 

att på så vis sänka sina kostnader. Beställaren har krav på sig att tilldelat anslag används på 

ett kostnadseffektivt sätt. Effekten blir i slutändan att tjänsteutbudet bättre 

överensstämmer med verkligt behov och kommunens resursanvändning blir mer effektiv. 

Tidigare när den utförande enheten var finansierad av anslag från staten och hade frihet att 

erbjuda tjänster så som denne tyckte var eftersträvansvärt så kunde situationer uppstå där 

utförarens mål inte överensstämde med samhällets. (Nyqvist, 2000) 
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3.5.3 Nackdelar med modellen 
Modellen kan uppfattas vara svår att implementera och leder ofta till ökat administrativt 

arbete. Den uppfattas av många som komplex därför att varje transaktions självkostnad 

behöver beräknas för att fastställa internpriset. Vidare förutsätter den att avtal har en 

begränsad varaktighet och måste omförhandlas och därmed krävs det både ökad kunskap 

och ökade tidsresurser då potentiella utförare skall värderas samt kontrakt utformas 

(Nyqvist, 2000). Offertförfrågningar, prisberäkningar och övervakande kontrollverksamhet 

är ytterligare faktorer som påverkar transaktionskostnaderna kopplade till användningen av 

modellen (Andersson & Hansson, 1989). Administrationen medför ofta starka murar mellan 

beställaren och utföraren, vilket kan leda till att konflikter uppstår. Collin & Hansson (1993) 

påpekar att det är viktigt att bibehålla samarbetsvilja och förtroende mellan beställare och 

utförare och därför bör inte en alltför strikt modell implementeras. De menar att flertalet av 

deras studier har visat på att en alltför strikt tillämpning av Beställar-/utförarmodellen i 

förvaltningar har medfört konflikter.  

Det förekommer att utföraren befinner sig i monopolställning när upphandling skall göras 

och därmed försvinner delvis de marknadsmekanismer som syftet med modellen bygger på. 

(Nyqvist, 2000) Om utföraren befinner sig i monopolställning kan denne triggas av att 

maximera sin vinst och driver då upp priserna på tjänsten över den nivå som maximerar den 

samhällsekonomiska lönsamheten. Detta förutsätter att vinsterna som utföraren genererar 

återkopplas till den välpresterande enheten. Om motsatsförhållandet råder, det vill säga om 

vinsterna som en väl presterande enhet genererar inte tillfaller den samma, kan 

incitamenten att fortsätta arbeta med samma effektivitet försvinna. (Collin & Hansson, 

1993) 

Det kan även vara så att den beställda tjänstens karaktär, i form av innehåll och metoder för 

utförande, kan vara reglerad vilket medför att möjligheten till kvalitetsförbättringar och 

prisreduceringar begränsas. Detta leder till att beställaren har svårighet att påverka hur 

utföraren skall agera vid produktion av tjänsten. (Nyqvist, 2000) Vidare kräver staten i 

många fall att de tjänster som utföraren tillhandahåller skall finnas tillgängliga för samhället, 

vilket underminerar betydelsen av att utföraren skall vara självfinansierande. Staten 

kommer inte låta en tjänst som exempelvis skatteindrivning utförd av 

Kronofogdemyndigheterna, vilken beställs av Skattemyndigheterna, försvinna på grund av 

att utföraren inte kan finansiera sin egen verksamhet med avgifterna. Även om modellen 

har en del brister och inte på ett generaliserbart sätt kan implementeras identiskt hos alla 

kommuner och dess enheter så utesluter inte det att den fortfarande kan medföra en hel 

del positiva effekter. Omorganiseringen och rollförändringen samt det nya systemet för 

finansiering av kommunal verksamhet kan i många fall vara bidragande till ett ökat 

kostnadsmedvetande och en större fokus på effektivitet samt kvalitet. (Nyqvist, 2000) 
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A

B

Användning av internprissättning

A - Ja 77,8% (84)

B - Nej, därför att…22,2% (24)

4. ENKÄTSTUDIE 

I detta kapitel sammanställs och kommenteras den genomförda enkätstudiens resultat. I 

diagrammen förekommer parenteser vilka återfinns vid sidan om varje svarsalternativ där 

det framgår vilket antal som har valt det aktuella alternativet och dessförinnan vilken 

procentuell andel. Det mest frekvent valda alternativet är understruket och markerat i fet stil. 

Vi vill rekommendera läsaren att ögna igenom bilagan med den fullständiga enkäten för att 

få sig en så god överblick som möjligt innan själva kapitlet läses. 

4.1 Grundläggande om internprissättning 
Enkäten besvarades i klar majoritet av kommunchefer, kommundirektörer och 

ekonomichefer. De flesta av dessa har en akademisk utbildning i ekonomi och mer än 

hälften uppgav att internprissättning är något som ingår i deras positions arbetsuppgifter (se 

fråga 4 och 5 i Bilaga 1). Cirka en tredjedel av respondenterna hävdar att de har Hög eller 

Mycket hög teoretisk kunskapsnivå om internprissättning och omkring hälften har svarat att 

deras kunskap om internprissättning ligger på en Medelnivå (se fråga 6 i Bilaga 1). Av detta 

kan uttydas att majoriteten av våra respondenter är väl medvetna om vad internprissättning 

är för något och att de i sin tjänst på kommunen kommer i kontakt med detta styrverktyg.  

Som går att utläsa i diagrammet nedan (Figur 11) använder sig en klar majoritet, nära 80 

procent, av internprissättning på varor och tjänster, vilket tyder på att styrverktyget är väl 

utbrett bland Sveriges kommuner. De respondenter som har angett att de inte använder sig 

av internprissättning har bland annat kommenterat att anledningen till detta är därför att 

det skapar för mycket administration eller att det inte tillför någon nytta för kommunens 

medborgare. Som kan uttydas i fråga 10 i Bilaga 1 har fler och fler kommuner infört 

internprissättning de senaste 20 åren. Vissa respondenter har angett att 

internprissättningen enbart används i mycket liten utsträckning som anledning till att de 

svarat nej på frågan, vilket betyder att de använder sig av internprissättning och kunde 

därför lika gärna ha svarat ja.   

Figur 11: Användning av internprissättning. Egen bild 
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A

B

Användning av B-/U-modellen

A - Ja 27,8% (30)

B - Nej, därför att…72,2% (78)

Anmärkningsvärt är dock att endast en knapp tredjedel av kommunerna använder sig av 

Beställar-/Utförar-modellen (se Figur 12). De som inte har infört modellen har till stor del 

kommenterat att ”deras kommun är för liten” eller att ”frågan aldrig har varit av politiskt 

intresse” som förklaring till varför den inte används.  

De cirka 22 procent (24 stycken) som angav att de inte använder sig av internprissättning i 

kommunen blev slussade till enkätens slutsida och därmed ingår inte deras svar i resterande 

presentation av enkätresultaten. Av den anledningen finns endast svaren från de 

respondenter som har svarat att de använder sig av internprissättning presenterade i 

kommande diagram och tabeller. 

Det är till störst del för Tjänster samt Support-tjänster från centralt håll som 

internprissättning förekommer i kommunerna (se Figur 13). Även om det till relativt stor del 

existerar internprissättning för Färdiga varor och Varor av halvfabrikat är det inget märkligt 

i att tjänsterelaterad handel dominerar den internprissatta handeln eftersom att det trots 

allt främst är Tjänster som utförs mot medborgarna. Fördelade kostnader för 

Anläggningstillgångar är också frekvent internprissatta. Dock verkar det som om ett stort 

antal respondenter inte har uppfattat att vi författare även här syftade på bland annat 

interna fastighetshyror, vilket utgör stor del av de kommenterade svaren som ingår i 

svarsalternativet Annat, nämligen…. Flertalet av dessa uppger även att internhyra står för 

störst del av den interna handelns omsättning i deras kommun även om en klar majoritet av 

kommunerna har svarat att Tjänster står för allra störst del av omsättningen (Se fråga 13 i 

Bilaga 1).  

 

Figur 12: Användning av B-/U-modellen. Egen bild 
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Vad som internprissätts

A - Färdiga varor  39,3% (33)

B - Varor av halvfabrikat 16,7% 
(14)

C - Tjänster  90,5% (76)

D - Supporttjänster från centralt 
håll  61,9% (52)

E - Anläggningstillgångar  41,7% 
(35)

F - Annat 17,9% (15)

Som visas i Figur 14 på nästa sida sker handeln främst mellan kommunens Självständiga 

enheter samt genom att en Självständig enhet handlar av en central enhet. Det är ytterst 

ovanligt att den största delen av den interna handeln sker genom att en Central enhet 

handlar av en självständig enhet. I de kommentarerna angivna av de som har valt 

alternativet Annat uttrycker respondenterna till stor del svar som vi anser passar in på både 

alternativ Handel mellan självständiga enheter och att Självständig enhet handlar av central 

enhet, exempelvis ”den största interna handeln sker mellan städ- och kostenheten och 

skolförvaltning och sociala förvaltningen” och ”självständiga enheter handlar av 

servicefunktioner både centralt och av självständiga enheter”. Anledningar till att 

respondenterna inte har valt något eller några av de på förhand givna alternativen skulle 

kunna tänkas vara att de har missförstått att det fanns möjlighet att välja fler än ett 

alternativ eller att de inte har kunnat relatera till begreppet självständiga enheter inom 

verksamheten för sin kommun.  

 

 

Figur 13: Vad som internprissätts. Egen bild 
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A

B

C

D

Mellan vilka enheter som största delen av handeln sker

A - Central enhet handlar av 
självständig enhet 2,4% (2)

B - Självständig enhet handlar av 
central enhet 42,9% (36)

C - Handel mellan självständiga 
enheter 46,4% (39)

D - Annat - 8,3% (7)

 

Resultatansvar är det absolut mest frekvent förekommande ansvaret för självständiga 

enheter inom kommunerna, vilket har angetts av nästintill 80 procent. Kostnadsansvar, 

vilket är det näst mest valda alternativet, kommer långt därefter och har valts av cirka en 

femtedel (Se Figur 15 nästa sida). Anmärkningsvärt är att varken Intäktsansvar eller 

Lönsamhetsansvar utgör den vanligast förekommande ansvarsformen i någon kommun. 

Dock finns alla fyra sorters ansvar representerade i kommunerna och Intäktsansvar är då tre 

gånger så vanligt som Lönsamhetsansvar, vilket kan ses i fråga 16 i Bilaga 1. Övriga 

ansvarsformer som förekommer och som har angetts i kommentarfältet är bland annat 

budgetansvar och kvalitetsansvar. Budgetansvar kan tänkas passa in på Kostnadsansvar om 

det innebär att budgeterade kostnadsnivåer inte får överstigas, men även passa in på 

Resultatansvar om det innebär ett ansvar för både kostnader och intäkter, vilket en av 

respondenterna har angivit. Inom vilken eller vilka kategorier som kvalitetsansvar ingår är 

mer svårbedömt och inga ytterligare ledtrådar ges i den givna kommentaren.  

 

 

Figur 14: Mellan vilka enheter som största delen av handeln sker. Egen bild 
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Vanligast form av ansvar för  självständiga enheter

A - Kostnadsansvar 20,2% (17)

B - Intäktsansvar 0% (0)

C - Resultatansvar 76,2% (64)

D - Lönsamhetsansvar 
(Investeringsansvar) 0% (0)

E - Annat 3,6% (3)

I princip samtliga kommuner anger att de har infört internprissättning i sin kommun utan att 

ha anlitat extern hjälp och endast ett fåtal av respondenterna svarar att de personligen har 

tidigare erfarenhet av arbete med internprissättning inom privat sektor (se fråga 38 och 39 i 

Bilaga 1). Ett par av dessa kommenterar att detta faktum inte har haft någon alls eller 

marginell påverkan på hur de arbetar med internprissättning i den kommun de befinner sig i 

idag. Dock anger större delen att de har arbetat med internprissättning inom privat sektor 

det har påverkat deras arbete med internprissättning i kommunen på ett positivt sätt. Bland 

annat genom större förståelse för dess effekter, bättre insikt i regelverk och bedömning av 

konkurrenssituationer samt en förståelse för att avgränsa internprissättningen till de 

områden där den fyller sitt syfte är ytterligare exempel på angivna positiva aspekter.   

  

Figur 15: Vanligast form av ansvar för självständiga enheter. Egen bild 
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Internprissättningens utsträckning

A - Enstaka varor/tjänster 21,4% 
(18)

B - 25% (21) 

C - Medel 40,5% (34)

D - 7,1% (6)

E - Allt prissatt 6% (5)

4.2 Syften med internprissättning 
För att få en bild av internprissättningens utsträckning i kommunerna bad vi 

respondenterna besvara en fråga om vilka avsikter de har med den. Med avsikter menade vi 

i hur stor grad den förekommande interna handeln är prissatt i jämförelse med hur mycket 

som får anses vara fria resurser. Som kan tydas ur Figur 16 var det förhållandevis få 

kommuner som hade för avsikt att Alla transaktioner skall internprissättas. Cirka en 

femtedel prissätter endast Enstaka varor/tjänster, vilket tyder på att det i dessa kommuner 

förekommer ett större antal kostnadsfria varor och tjänster. Ungefär 70 procent av 

kommunerna placerade sig däremellan, vilket tyder på att ungefär hälften av de interna 

transaktionerna vanligtvis är prissatta. Internprissättning inom Sveriges kommuner verkar 

med andra ord vara av betydande karaktär, men det är inte ett styrningsverktyg som 

tillämpas fullt ut.  

En av våra forskningsfrågor ämnade besvara vilka tre huvudsakliga syften som kommunerna 

har med sin internprissättning (se Figur 17 nästa sida). I klar majoritet finner vi svar gällande 

kommunens Kostnadseffektivitet och Kostnadsmedvetenhet hos personalen. Det tredje mest 

frekvent valda huvudsyftet visade sig vara att Upprätthålla rättvisa mellan kommunala 

enheter. Att internprissättningen skall Bidra till enheters självständighet verkar även vara av 

stor vikt för cirka en femtedel av kommunerna och ett ännu viktigare syfte är det att den 

bidrar till Underlättad redovisning, vilket har angetts av ungefär en fjärdedel. 

Figur 16: Internprissättningens utsträckning. Egen bild 
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Internprissättningens syften

A - Annat 14,3% (12)

B - Stimulera målkongruens 0% (0)

C - Ge underlag för benchmarking 
gentemot andra kommuner 9,5% (8)

D - Ge beslutsunderlag åt beslutsfattare 
14,3% (12)

E - Lättare att utvärdera enheter 11,9% 
(10)

F - Skapa kostnadsmedvetenhet hos 
personal 63,1% (53)

G - Göra kommunen mer kostnadseffektiv 
70,2% (59)

H - Skapa konkurrens 11,9% (10)

I - Upprätthålla rättvisa mellan kommunala 
enheter 27,4% (23)

J - Bidra till enheters självständighet 22,6% 
(19)

K - Underlätta redovisning 23,8%  (20)

Alla på förhand givna syften förutom Stimulera målkongruens förekommer i kommunerna 

och är därmed någon gång valda. Det är anmärkningsvärt att detta alternativt inte har valts 

av en enda respondent, vilket skulle kunna bero på att syftet att Stimulera målkongruens 

inte känns relevant för kommunernas användning av internprissättning som styrverktyg. I de 

fall respondenterna själva valt att svara i kommentarfältet har svaren till stor del varit 

samstämmiga med något av de redan angivna alternativen. Exempelvis har flertalet skrivit 

kommentarer angående att ”möjliggöra en konkurrenssituation” vilket kan sägas ingå i 

alternativet benämnt Skapa konkurrens.  

 
  

Figur 17: Internprissättningens syften. Egen bild 
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Internprissättningsmetoder vid 
regelbunden handel

A - Självkostnad 95,2% (80)

B - Självkostnad + vinstpålägg 13,1% (11)

C - Särkostnad (marginalkostnad) 7,1% 
(6)

D - Särkostnad + vinstpålägg 2,4% (2)

E - ABC-kalkylerad kostnad 0% (0)

F - Avräkning till en för perioden 
definierad standardkostnad 8,3% (7)

G - Rådande marknadspris 1,2% (1)

H - Uppskattat marknadspris 3,6% (3)

I - Förhandlat pris 17,9% (15)

J - Duala priser: säljare och köpare 
debiteras olika priser för en och samma 
prestation 1,2% (1)
K - Avräkning i två steg: fast + rörlig 
kostnad 3,6% (3)

L - Annan 9,5% (8)

4.3 Metoder för internprissättning 
Den absolut vanligaste metoden för internprissättning vid regelbunden handel är 

Självkostnad, vilken används av cirka 95 procent av kommunerna. Förhandlade priser 

används av ungefär en femtedel och övriga metoders förekomstfrekvens finnes i tematisk 

ordning i Figur 18 nedan. Kostnadsbaserade priser, det vill säga alternativ A-F, är klart 

dominerande och användandet av dessa utgör cirka 80 procent av svaren (det var möjligt att 

välja fler än ett alternativ). Noterbart är att ABC-kalkylerad prissättning inte existerar alls. 

Förhandlade priser är som enskild metod den näst mest frekvent valda, medan 

prissättningsmetoder baserade på marknadspriser i princip inte förekommer 

överhuvudtaget och detsamma gäller för kombinationsmodeller (alternativ J-K). De 

respondenter som har valt alternativet Annan har bland annat kommenterat att de i 

dagsläget har svårt att specificera vilken eller vilka metoder som används eftersom 

kännedom saknas samt att en harmonisering av metodval inom kommunen håller på att 

ske. Flertalet har även angett att de använder sig av Självkostnad med olika former av 

pålägg exempelvis för overheadkostnader, men har uppenbarligen inte tyckt att något av de 

kostnadsbaserade alternativen varit tillräckligt överensstämmande. 

Figur 18: Internprissättningsmetoder vid regelbunden handel. Egen bild 
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Hur länge nuvarande internprismetod/metoder använts

A - 1-5 år 34,5% (29)

B - 6-10 år 22,6% (19)

C - 11-15 år 22,6% (19)

D - 16-20 år 11,9% (10)

E - Längre än 20 år 8,3% (7)

En fjärdedel av kommunerna anger att internprissättningsmetoderna skiljer sig beroende på 

om det gäller handel av regelbunden karaktär jämfört med oregelbunden handel. Dessa 

respondenter anger att det vid oregelbunden handel fortfarande är Självkostnad som är den 

absolut vanligaste metoden. Anmärkningsvärt är att metoden Förhandlade priser i dessa 

situationer är klart vanligare än vid regelbunden handel och den används av ungefär en 

tredjedel. 

Cirka en tredjedel av kommunerna uppger att nuvarande metod/metoder har varit i bruk i 

1-5 år och endast ett fåtal har haft sina metoder i längre än 15 år (se figur 19 nedan). 

Hälften av kommunerna uppger att de har bytt eller kompletterat 

internprissättningsmetoder minst en gång de senaste tio åren och flertalet av dessa anger 

att organisations- och strukturförändringar samt hopp om förbättrad styrning av 

verksamheten var orsaken till detta (se fråga 22 och 23 i Bilaga 1). Att en dryg tredjedel 

anger att de använt nuvarande internprismetod endast i 1-5 år tyder på att det inte finns 

någon självklar metod för att sätta internpris i kommuner, utan att det verkar som att 

många kommuner testat lite olika metoder. De kommuner som har använt sig av 

internprissättning längst, det vill säga Längre än 20 år, är också de som har bytt metod flest 

gånger (se fråga 10 och 22 i Bilaga 1). Att så pass många har uppgett att de använt 

nuvarande metod endast i 1-5 år beror förstås till viss del på att nio stycken av 

respondenternas kommuner inte har tillämpat internprissättning längre än så, men det 

återstår dock tjugo stycken kommuner utöver dessa nio som har uppgett att de har använt 

nuvarande metod i 1-5 år. Ändringen eller kompletteringen av metod tror vi kan bero på att 

en kommun består av många olika sorters verksamheter och därför är det ibland inte är 

tillräckligt att tillämpa endast en metod inom en hel kommun.   

Figur 19: Hur länge nuvarande internprismetod/metoder använts. Egen bild 
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Vilket organ inom kommunen som huvudsakligen beslutar om 
internprissättningens utformning

A - Kommunfullmäktige 27,4% (23)

B - Kommunstyrelse 27,4% (23)

C - Kommunledning eller kommunförvaltning 
22,6% (19)

D - Kommunnämderna 13,1% (11)

E - Annat 9,5% (8)

4.4 Administration av internprissättning 
Vår inledande fråga angående administrationen av internprissättning undersökte vilket 

organ som huvudsakligen tar besluten kring internprissättningens utformning. Här gavs 

inget entydigt svar utan beslutsfattandet verkar på denna punkt vara relativt utspritt. Vilken 

Figur 20 nedan visar kan vi dock utläsa att Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse 

huvudsakligen tar besluten kring internprissättning, vilket tyder på att internprissättningens 

utformning är en fråga för beslutsfattare högt upp i de kommunala organisationerna. Bland 

kommentarerna till svarsalternativet Annat finner vi förklaringar som visar att de 

övergripande besluten som berör flera nämnder inom en kommun tas av Kommunstyrelse 

medan beslut kring internprissättningen inom en Nämnd tas av nämnden själva. En 

respondent påpekar också att besluten tas själva av nämnder och förvaltningar, men 

indirekt tas de i samband med att kommunfullmäktige fastställer budget och mål för 

verksamheterna.       

 

Figur 20: Vilket organ inom kommunen som huvudsakligen beslutar om internprissättningens utformning. Egen bild 
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Intressant gällande administrationen kring internprissättning är även hur priserna faktiskt 

tas fram. Vanligaste metoden för att administrera detta är enligt vår undersökning att ta 

fram priserna Enligt en uppgjord prislista med pris per enhet (se Figur 21). Dock tas priserna 

också fram Enligt överenskommelse och med hjälp av Prisformel i relativt hög utsträckning. 

Att priset tas fram via Enskild överenskommelse förekommer i störst utsträckning bland de 

respondenter som angett att de använder Förhandlat pris som internprissättningsmetod, 

vilket vi tycker verkar rimligt. Anledningen till att Prisformel också är ett relativt vanligt sätt 

att ta fram internpriset har troligen ett samband med att kostnaderna är av fluktuerande 

karaktär. Av de som svarat Annat sätt, nämligen… ser vi återkommande svar i form av att 

priserna tas fram via budgetprocessen eller självkostnad. De som har uppgett att priserna 

tas fram via budgetprocesserna tror vi egentligen kan sorteras in under Prislista-alternativet. 

Detta eftersom en Prislista vanligen tas fram årligen i exempelvis en budgetprocess.  

 

Figur 21: Hur internpriser oftast tas fram. Egen bild 
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Hur internpriser oftast tas fram 

A - Enskild överenskommelse för varje 
prestation 19% (16)

B - Enligt specifik prisformel för 
produkter/tjänster 20,2% (17)

C - Enligt prislista med pris per enhet på 
produkter/tjänster 46,7% (40)

D - Annat 13,1% (11)
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Administration av internavräkning A - Interna fakturor som attesterad, 
men ingen transaktion mellan 
enheterna sker 32,1% (27)

B - Debitering vid varje enskild 
beställning 45,2% (38)

C - Automatkontering, d.v.s, fasta, 
överenskomna belopp avräknas genom 
stående bokföringsorder 65,5% (55)

D - Producerande enhet utlöser 
debitering och specifikation skickas till 
köparen. Debitering gäller om köparen 
ej invänder 29,8% (25)

E - Avräkning ej knuten till specifik 
leverans utan ett ett belopp betalas, 
exempelvis varje månad, för 
resurstillgången 14,3% (12)

F - Annat 4,8% (4)

Som syns i Figur 22 nedan är Automatkontering det klart vanligaste alternativet för 

internavräkning av internpriser. Detta tyder på att kommunerna i hög grad försöker 

automatisera administrationen av internprissättning, exempelvis med hjälp av IT. Att 

Debitering sker vid varje enskild prestation i så pass stor utsträckning som det gör är 

anmärkningsvärt. Vi trodde att det även där skulle finnas samband med att priser förhandlas 

fram, men det är inget som vi kan utläsa av våra enkätsvar. Debitering vid varje enskild 

beställning torde vara administrativt tungt och på den punkten borde det finnas utrymme 

för effektiviseringar i form av att förenkling, exempelvis med hjälp av Automatkontering. 

I syfte att undersöka hur tung administrationen av internprissättning är lät vi 

respondenterna gradera hur de upplever det administrativa resurskravet (se Figur 23). 

Samtliga respondenter är överens om att ett resurskrav existerar då ingen klassat det som 

obefintligt. Majoriteten anser att resurskravet ligger på en Medelnivå eller är Lågt, vilket 

skulle kunna bero på att kommunerna lyckats standardisera och automatisera 

administrationen av internprissättning. Det kan dock diskuteras vad respondenterna klassar 

som ett rimligt resurskrav och uppfattningarna troligen skiljer sig mycket mellan 

respondenterna sinsemellan. Något som vi kan utläsa av våra enkätsvar är att bland de som 

har ambitionen att Prissätta allt är det vanligare att resurskravet uppfattas som högre än 

Figur 22: Administration av internavräkning. Egen bild 



 
61 
 

A

B

C

D

E

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Resurskrav administration

A - Inget 0% (0)

B - Lågt 22,6% (19)

C - Medel 64,3% (54)

D - Högt 10,7% (9)

E - Mycket högt 2,4% (2)

Medel än vad det är bland övriga respondenter. Det bör också hållas i åtanke att våra 

respondenter främst består av kommun- och ekonomichefer vilka i första hand arbetar med 

att utforma internprissättning, snarare än att administrera den. Därmed kanske inte 

respondenterna är de inom kommunerna som dagligen administrerar internprissättning och 

därför kanske de inte heller har en helt klar bild över hur administrationen verkligen ser ut.  

 
4.5 Regler och normer för intern handel 
Gällande vilka regler och normer som används är det anmärkningsvärt att nästan hälften 

uppger att Inga regler/normer sammankopplas med den interna handeln (se Figur 24). Vi 

ställer oss frågande till om detta beror på att det inte behövs några regler och normer, eller 

om respondenterna anser att regler/normer är för starka ord och att de snarare anser sig 

tillämpa en viss praxis eller ett sunt förnuft vid den interna handeln. Inom kommunerna 

tillämpas dock Open Book i relativt hög grad, det vill säga att köpare och säljare delar med 

sig av kostnadsinformation till varandra vid handel för att ge sanningsenliga bevis på vad 

kostnaden faktiskt är. Möjlighet till förhandling av priserna är också en regel/norm som 

gäller inom en del av Sveriges kommuner. Via våra enkätsvar kan vi utläsa att användandet 

av regler och normer är som störst bland de kommuner som angett att de använder sig av 

Förhandlat pris som internprissättningsmetod, både gällande Open Book och Möjlighet till 

förhandling av pris. I kommentarsfältet i anslutning till svarsalternativet Annan, nämligen… 

finner vi kommenterar kring regelverk som tvingar köparen till att beställa internt och att 

Figur 23: Resurskrav administration. Egen bild 
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Regler/normer vid intern handel

A - Annan 16,7% (14)

B - Inga regler/normer alls 47,6% 
(40)

C - Möjlighet till förhandling av 
pris 17,9% (15)

D - Freedom of choice: frihet att 
välja leverantör och köpare 6% 
(5)

E - Open Book: tillgång till 
relevant kostnadsinformation 
23,8% (20)

det inte är möjligt att välja en extern leverantör. Det förekommer här även kommentarer 

om att själva prissättningen är regelstyrd och att kommunfullmäktige beslutar om 

prishöjningar vilka är baserade på ett löne- och prisindex som stäms av årligen. I övrigt 

påpekas det också att kommunerna försöker skapa normer i organisationen gällande 

återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet. Slutligen anger också en respondent att det från 

centralt håll har reglerats kring fixerade priser med syfte att tvinga fram 

kostnadsbesparingar.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 24: Regler/normer vid intern handel. Egen bild 
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Syftesuppfyllnad

A - Inte alls 0% (0)

B - Delvis 23,8% (20)

C - Medel 47,6% (40)

D - Väl 28,6% (24)

E - Mycket väl 0% (0)

4.6 Effekter av internprissättning 
I vår inledande fråga på detta område undersökte vi i vilken grad de inom kommunerna 

upplever att internprissättningens syften är uppfyllda (se Figur 25). Respondenterna gavs 

här fem olika alternativ där de kunde välja från att syftena Inte alls har uppfyllts till att de 

anser syftena vara Helt uppfyllda.  Nästan hälften av kommunerna angav att syftena de har 

med internprissättning uppfyllts till en Medelnivå och svarsalternativet Väl uppfyllda är valt i 

större utsträckning än Delvis uppfyllda. Ingen kommun anser att deras syften Inte alls är 

uppfyllda eller Helt uppfyllda och detta tycker vi är ganska naturligt eftersom det ur 

motivationssynpunkt inte känns optimalt att ha syften som är väldigt svåruppfyllda, eller 

motsatsen, väldigt lätta att uppfylla. Samtidigt är bedömningen av syftenas uppfyllnadsgrad 

av subjektiv karaktär och det finns alltid möjlighet till förbättring, oavsett vilket syftet är. 

 

 

 

 

Figur 25: Syftesuppfyllnad. Egen bild 
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0% 10% 20% 30% 40%

Bäst uppfyllda syfte A - Annat 3,6% (3)

B - Stimulera målkongruens 0% (0)

C - Ge underlag för benchmarking 
gentemot andra kommuner 6% (5)

D - Ge beslutsunderlag åt beslutsfattare 
1,2% (1)

E - Lättare att utvärdera enheter 4,8% 
(4)

F - Skapa kostnadsmedvetenhet hos 
personal 25% (21)

G - Göra kommunen mer 
kostnadseffektiv 31% (25)

H - Skapa konkurrens 3,6% (3)

I - Upprätthålla rättvisa mellan 
kommunala enheter 9,5% (8)

J - Bidra till enheters självständighet 
8,3% (7)

K - Underlätta redovisning 7,1%  (6)

Den följdfråga vi ställde angående syftesuppfyllnad undersökte vilket syfte de inom 

kommunerna anser har uppfyllts allra bäst (se Figur 26). De två absolut vanligaste svaren 

blev här att Göra kommunen kostnadseffektiv och det relaterade alternativet att Skapa 

kostnadsmedvetenhet hos personalen. Svarsresultaten i denna fråga påminner en hel del om 

svaren på frågan om vilka syften kommunerna har med internprissättning och vi kan se ett 

samband mellan att dem som valt de två tidigare nämnda syftena också anser att dessa är 

de bäst uppfyllda. 

   

 

Gällande de sämst uppfyllda syftena är att Skapa konkurrens och att Göra kommunen mer 

kostnadseffektiv de mest frekvent valda alternativen (se Figur 27). Att Göra kommunen mer 

kostnadseffektiv anses alltså vara ett syfte som både uppfyllts bäst och sämst. Anledningen 

till detta tror vi är svårigheten att mäta uppfyllnadsgraden av ett sådant syfte och 

respondentens subjektiva bedömning har troligen spelat en stor roll. Intressant är också att 

det finns ett positivt samband mellan de som har angett att de har Skapa 

kostnadsmedvetenhet hos personal som syfte och att Göra kommunen mer kostnadseffektiv 

som sämst uppfyllda syfte, vilket troligen har att göra med respondenternas subjektiva 

bedömning av syftenas uppfyllnadsgrad. Bland de som har valt alternativet Annat, 

Figur 26: Bäst uppfyllda syfte. Egen bild 
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Sämst uppfyllda syfte
A - Annat 14,3% (12)

B - Stimulera målkongruens 0% (0)

C - Ge underlag för benchmarking 
gentemot andra kommuner 8,3% (7)

D - Ge beslutsunderlag åt 
beslutsfattare 4,8% (4)

E - Lättare att utvärdera enheter 4,8% 
(4)

F - Skapa kostnadsmedvetenhet hos 
personal 8,3% (7)

G - Göra kommunen mer 
kostnadseffektiv 16,7% (14)

H - Skapa konkurrens 20,2% (17)

I - Upprätthålla rättvisa mellan 
kommunala enheter 2,4% (2)

J - Bidra till enheters självständighet 
6,0% (5)

K - Underlätta redovisning - 7,1%  (6)

nämligen… som sämst uppfyllda syfte finner vi tillhörande kommentarer kring att de inte 

rankar något av de tilltänkta syftena som sämre uppfyllt än något av de andra, eller att de 

helt enkelt tycker att internprissättningen fungerar bra och har därav inte kan utse något 

sämst uppfyllda syfte.  

 

Utöver de effekter som har sitt ursprung i de teoretiska syftena med internprissättning 

undersöktes även vilka övriga effekter som har identifierats inom kommunerna, såväl 

positiva som negativa (se Figur 28 och 29). De tidigare diskuterade syftena är inkluderade, 

men övriga svarsalternativ har sina grunder i de effekter som vanligen tas upp i litteraturen. 

Här gavs möjlighet att välja obegränsat antal alternativ och även här är effekter i form av 

Ökad kostnadsmedvetenhet hos personal och en Mer kostnadseffektiv verksamhet frekvent 

valda svar. Vi kan konstatera att upplevda effekter som internprissättningen fört med sig till 

Sveriges kommuner inte skiljer sig särskilt mycket från de ursprungliga syften som ligger 

bakom internprissättningen. Lättare att utvärdera kommunala enheter är den effekt som 

verkar följa med utan att vara ett uttalat syfte med internprissättning. På frågan om vilka 

syften kommunerna har med internprissättningen är Lättare att utvärdera kommunala 

Figur 27: Sämst uppfyllda syfte. Egen bild 
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Positiva effekter A - Annan 4,8% (4)

B - Bra underlag för benchmarking 
mot andra kommuner 13,1 (11)

C - Bättre underlag för 
beslutsfattare 15,5 (13)

D - Ökad självständighet hos 
kommunala enheter 15,5% (13)

E - Rättvisare utvärdering av 
kommunala enheter 22,6% (19)

F - Lättare att utvärdera 
kommunala enheter 29,8 (25) 

G - Underlättad redovisning 26,2 
(22)

H - Mer kostnadseffektiv 
verksamhet 50% (42)

I - Ökad kostnadsmedvetenhet hos 
personal 56% (47)

J - Förbättrad konkurrenssituation 
9,5% (8)

K - Ökad målkongruens 0% (0)

enheter det åttonde mest valda, medan det är den tredje vanligast bland de identifierade 

effekterna. Anledningen till att syften med internprissättningen och upplevda effekter av 

internprissättning i hög grad liknar varandra tror vi kan bero på att en positiv effekt som 

identifierats i efterhand också ses som ett syfte, även om det i själva verket inte var det från 

början. Anmärkningsvärt är att ingen av kommunerna kunnat urskilja att 

internprissättningen bidragit till en Ökad målkongruens.   

 

Inom Sveriges kommuner upplevs även negativa effekter med internprissättning, där Ökade 

administrativa kostnader är den allra vanligaste negativa effekten (se Figur 29 nästa sida). 

Andra vanliga negativa effekter som har identifierats är Ökade konflikter inom kommunen 

och att Enskilda enheters bästa prioriteras framför kommunens bästa. Den sistnämnda 

effekten är intressant eftersom ingen har identifierat Ökad målkongruens som en effekt, 

men nästan en tredjedel av respondenterna har sett tecken på suboptimering, det vill säga 

Figur 28: Positiva effekter. Egen bild 
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Negativa effekter A - Ökade administrativa kostnader 
53,6% (45)

B - Enskilda enheters bästa prioriteras 
framför kommunens bästa 27,4% (23)

C - Svårhanterlig redovisning 16,7 (14)

D - Felaktig resursfördelning 11,9% 
(10)

E - Bristfälligt underlag för 
beslutsfattare 4,8% (4)

F - Ökade konflikter inom kommunen 
29,8% (25)

G - Annan 13,1% (11)

A
B

C

Hur omfattningen av kommunala tjänster påverkats av 
införandet av internprissättning

A - Ökat 3,6% (3)

B - Minskat 11,9% (10)

C - Oförändrat 84,5% (71) 

att Enskilda enheters bästa prioriterats framför kommunens bästa. I samband med 

alternativet Annat, nämligen… har några av respondenterna uppgett att de inte har 

upptäckt några direkta negativa effekter eller att de helt enkelt inte har någon åsikt.  

Som avslutning på enkäten undersöktes respondenternas uppfattning om hur införandet av 

internprissättning har påverkat utbudet av offentligt producerade varor/tjänster gentemot 

privata (se Figur 30). Mer än 80 procent anser att utbudet är oförändrat och i vår följdfråga 

uppgav endast 14 procent att de tror att internprissättningen bidragit till att fler privata 

aktörer ansvarar för tidigare offentligt producerade varor/tjänster. Respondenterna anser 

alltså inte att internprissättningen har bidragit till en konkurrenssituation där privata aktörer 

har tagit över utförandet av tidigare kommunalt utförda tjänster.  

Figur 30: Negativa effekter. Egen bild 

Figur 29: Hur omfattningen av kommunala tjänster påverkats av införandet av internprissättning. Egen bild 
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4.7 Sammanfattning av enkätresultat 
I nedanstående tabell har vi sammanställt enkätresultaten för vad som skulle kunna 
sägas spegla internprissättningen i den genomsnittliga svenska kommunen. Detta gör 
vi för att läsaren skall få med sig en god översiktligt bild av enkätresultaten till de 
kommande kapitlen. 
 
 
  

 

Grundläggande  Använder internprissättning 

 Använder inte Beställar-/utförarmodellen 

 Tjänster står för störst del av den internprissatta handeln 

 Störst del av handeln sker mellan självständiga kommunala 

enheter 

 Resultatansvar är den vanligaste ansvarsformen 
Syften  Har för avsikt att prissätta ungefär hälften av den interna 

handeln 

 Har som huvudsyften med internprissättning att den skall: 

1) Göra kommunen mer kostnadseffektiv 

2) Skapa kostnadsmedvetenhet hos personal 

3) Upprätthålla rättvisa mellan kommunala enheter 

Metoder  Har självkostnadspris som metod för internprissättning vid 

regelbunden handel 

 Har förhandlade priser som metod för oregelbunden handel 
Administration  Utformningen av internprissättning görs huvudsakligen på 

kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsenivå 

 Internpris tas fram efter en uppgjord prislista med pris per enhet 

 Automatkontering används vid administration av 

internavräkning 

 Administrationen av internprissättning upplevs vara 
resurskrävande på en medelnivå 

Regler & 
Normer 

 Det finns inga fastställa regler och normer för intern handel 

Effekter  Syftena med internprissättning upplevs vara uppfyllda till en 

medelnivå 

 Att göra kommunen mer kostnadseffektiv är det syfte som har 

uppfyllts bäst och att skapa konkurrens är sämst uppfyllt 



 
69 
 

 Positiva effekter som internprissättningen har bidragit till är:  

1) Ökad kostnadsmedvetenhet hos personal 

2) Mer kostnadseffektiv verksamhet 

3) Lättare utvärdering av kommunala enheter 

 Negativa effekter som internprissättningen har bidragit till är: 

1) Ökade administrativa kostnader 

2) Ökade konflikter 

3) Enskilda enheters bästa prioriteras framför kommunens 

bästa 

 Internprissättningen har inte haft någon påverkan på 
omfattningen av kommunala tjänster 

Figur 31: Sammanfattning av enkätresultat. Egen bild 

 

 

 

 

 

  



 
70 
 

5. FALLSTUDIE NORRKÖPINGS 
KOMMUN 

I detta kapitel ges till en början en beskrivande bild av hur Norrköpings kommun är 

organiserad och därefter presenteras de empiriska data som intervjuerna med 

ekonomidirektör Claes-Göran Magnell och driftschef Peter Zinderland genererade.   

5.1 Norrköpings kommun i korthet 

Organisation och arbetsområden 

Norrköpings kommun är den största arbetsgivaren i Norrköping med sina cirka 9000 

anställda. Kommunen är verksam inom samt ansvarar för bland annat skola, vård, 

äldreomsorg, fritidsverksamhet, bibliotek, stadsplanering och sociala frågor. Folkvalda 

politiker är ansvariga för beslut gällande mål, inriktning, kostnader och kvalitet på 

kommunens samhällsservice. 

Politikerna återfinns i 

kommunens 

verksamhetsnämnder som ger 

förvaltningar och enheter 

uppdraget att utföra servicen. 

Nämnderna har även valet att 

köpa tjänster från privata aktörer 

om det bedöms som förmånligt. 

Serviceproduktionen i 

kommunen bedrivs av cirka 200 

enheter vilka exempelvis består 

av skolor, vårdhem och bibliotek. 

I Figur 32 ges en översikt över 

kommunens organisation. I den 

vänstra spalten ses kommunens 

verksamhetsnämnder där de 

förtroendevalda politikerna 

(siffran visar antalet politiker per 

nämnd) arbetar och i den högra 

spalten finnes de 

förvaltningskontor som ansvarar 

för utförandet av uppdragen. 

Nämnderna har indelats i fyra 

verksamhetsområden för att 

lättare kunna samverka vid gemensamma frågor. Vi har intervjuat representanter från de 

Figur 32: Norrköpings kommunala organisation, Norrköpings 
Informationskontor (2011:1). Egen bearbetning 
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två rödmarkerade förvaltningskontoren, det vill säga Kommunstyrelsens kontor och det 

Tekniska kontoret. Framöver kommer vi beskriva dessa enheters organisation och 

arbetsområden. (Norrköpings informationskontor, 2011:1) 

Norrköpings kommunstyrelse och Kommunstyrelsens kontor 

Kommunstyrelsen kan i princip ses som ”kommunens regering” eftersom att den är det 

ledande politiska förvaltningsorganet och den ansvarar för samordningen av 

planeringsarbetet och uppföljningen av centrala frågor i kommunen såsom finansiering, 

ekonomi och verksamhetsutförande. Kommunstyrelsen utformar även kommunens 

övergripande mål och riktlinjer för verksamheten och följer därefter upp hur dessa efterlevs. 

Kommunstyrelsen har personal verksam på Kommunstyrelsens kontor med uppgift att leda 

detta arbete. Kommundirektören är verkställande direktör på Kommunstyrelsens kontor 

och under sig har denne ett antal funktioner till hjälp (se Figur 33). Vi har intervjuat 

kommunens ekonomidirektör, Claes-Göran Magnell, som är chef över Ekonomi- och 

styrningskontoret, vilket ni ser som rödmarkerat i figuren. I Ekonomi- och styrningskontorets 

huvudsakliga uppgifter ingår arbete med ekonomi, kvalitet och IT-frågor, strategiska miljö-, 

välfärds och hållbarhetsfrågor samt statistik och omvärldsbevakning. Ekonomi- och 

styrningskontoret agerar även internbanksfunktion, det vill säga, fungerar som bank för hela 

kommunen och arbetar då med placering av kommunens tillgångar och låneupptagning. 

(Norrköpings informationskontor, 2011:1) 

Utförarverksamheter 

Verksamhetsnämnderna och verksamhetskontoren är som tidigare nämnts ansvariga för 

samhällsservice inom kommunen och ger utförandeuppdrag till antingen kommunalt ägda 

Figur 33: Kommunstyrelsens kontor, Norrköpings Informationskontor (2011:1). Egen bearbetning 
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utförarverksamheter eller privata entreprenörer i de fall detta är mer passande (se Figur 

34). De kommunala serviceutförarna består i dagsläget av cirka 200 enheter som har eget 

ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Skolor, vård- och sjukhem samt museer är 

exempel på sådana enheter. (Norrköpings informationskontor, 2011:1) 

Tekniska nämnden och Tekniska kontoret 

Den Tekniska nämnden har ansvaret för grundläggande drift av staden inom områdena 

kollektivtrafik, gator, vägar, parker, avfallshantering, hamn- och industrispår, 

parkeringsövervakning och naturvårdsåtgärder med flera. Det Tekniska kontoret i sin tur 

betjänar den Tekniska nämnden och består av enheterna Natur och Bygg samt Parkering. 

Tekniska kontoret 

fungerar som en 

beställarorganisation 

som i huvudsak köper 

in tjänster från olika 

utförare enligt figuren 

ovan. (Norrköpings 

informationskontor, 

2011:2) Den andra 

intervjun vi gjorde var 

med Peter Zinderland, 

verksam som driftschef 

på Tekniska kontoret.  

 
 
 

5.2 Intervjusammandrag 
Det som ekonomidirektör Claes-Göran Magnell i första hand ser som internprissättning 

inom Norrköpings kommun är prissättningen på handeln som sker mellan stödfunktioner 

och utförare. Det han benämner stödfunktioner, eller sekundära enheter, utgörs av bland 

annat IT-enheten, kostenheten och lokaluthyrningen och dessa säljer servicetjänster till 

utförarna, även kallade de primära enheterna, vilka utgörs av exempelvis skolor, vårdhem 

och bibliotek. Det han avskriver från internprissättningsområdet är den verksamhet som 

innehåller ett politiskt uppdrag, vilken primärenheterna är ansvariga för. Han menar alltså 

att själva anslaget som, exempelvis, en gymnasieskola får av Gymnasienämnden för att 

bedriva sin verksamhet inte är internprissättning utan snarare en politisk beställning. Det är 

mellan de sekundära och primära enheterna som majoriteten av den interna handeln sker 

även om det i begränsad utsträckning förekommer handel mellan, till exempel, två utförare. 

Enligt Magnell är ansvaret väldigt decentraliserat i kommunen och i princip alla enheter är 

Figur 34: Beställare och utförare i Norrköpings kommun, Norrköpings Informationskontor 
(2011:1). Egen bearbetning 
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resultatenheter, både stödfunktioner och exempelvis enskilda skolor. De har en 

resultatansvarig chef som dock inte ansvarar för tillgångar, det vill säga att de inte har något 

lönsamhetsansvar.  

 

Enligt enkäten har Magnell svarat att Norrköpings kommun använder sig av beställar-

/utförarmodellen, men han påpekar under intervjun att den idag inte fungerar på samma 

sätt som tidigare. Idag finns det ingen separat utförarorganisation längre utan ansvaret för 

både beställar- och utförarrollen är integrerade i förvaltningarna. Han kommenterar att det 

låga antalet kommuner som använder Beställar-/utförarmodellen (cirka 28 procent enligt 

enkäten) kan bero på kommunernas storlek. Magnell tror att kommunledningar i mindre 

kommuner kan ha uppfattningen att de har en bra övergripande kontroll på verksamheten 

och därmed inte behöver separera funktionerna, medan det i stora kommuner blir svårt att 

arbeta på detta sätt tack vare alla förändringar som kommunen genomgår.   

 

Tekniska kontorets driftschef Peter Zinderland förklarar att deras verksamhet består av två 

utförarenheter; Natur och Bygg samt Parkering. För att driva sin verksamhet behöver de 

köpa in stödtjänster från bland annat IT och kundtjänst, men kontoret bedriver även egen 

intern försäljning i form av den bilpool som de ansvarar för och tillhandahåller till resten av 

kommunen. Det förekommer även att de köper internt av andra utförare, till exempel 

vägkartor från en enhet benämnd GIS-enheten. Den verksamhet som Tekniska kontoret har 

ansvaret för att utföra har de i princip till 100 procent valt att lägga ut på privata 

entreprenörer. Zinderland berättar att de skattemedel som skall finansiera denna 

verksamhet tillkommer Tekniska kontoret i form en klumpsumma varje år.  

Avfallshanteringen skiljer sig dock från de övriga enheterna då denna enhet är helt 

självfinansierad.  

5.2.1 Syften med internprissättning 

Enligt enkäten angav Magnell att Norrköpings kommun framförallt har tre huvudsakliga 

syften med internprissättningen. Dessa är att bidra med självständighet till kommunens 

enheter, att göra personalen kostnadsmedveten och att göra kommunen kostnadseffektiv. 

Under intervjun förtydligade han att det mycket handlar om att tydliggöra kommunens 

kostnader och att föra sunda diskussioner om dessa. Självständigheten ser Magnell som 

given i och med den organisationsstruktur de har och han menar att genom skapandet av de 

sunda kostnadsdiskussionerna skapas även en kostnadsmedvetenhet hos personalen. Detta 

tror han i slutändan leder till att kommunen blir mer kostnadseffektiv i sin verksamhet. 

Magnell påpekar att det viktiga är att de som förbrukar resurserna även får bära 

kostnaderna för dessa och det är då kostnadsmedvetenheten och engagemanget skapas. Att 

internprissättning inte skulle vara användbart för små kommuner, vilket flertalet kommuner 

angav i enkäten när de besvarade frågan om de använder internprissättning, tycker Magnell 

verkar tvivelaktigt eftersom internprissättningen borde ha samma syften och avsedda 

styreffekter oavsett storlek. Han tror att internprissättningen måste finnas där för att få 
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fram intresset och synpunkter från verksamheten och på så vis få rätt prisnivåer på 

stödfunktionerna.  

5.2.2 Metoder för internprissättning 

I Norrköpings kommun är självkostnad den allra vanligaste metoden för prissättning av 

intern handel. Magnell påpekar att självkostnad alltid har funnits med och har varit den 

dominerande metoden. Förhandlade priser förekom i större utsträckning tidigare, men i 

dagsläget används metoden knappt alls eftersom skickligheten vid förhandling var alldeles 

för avgörande på prisnivån. Magnell berättar följande om tidigare år då priser förhandlades 

fram i större utsträckning: 

 ”Då kunde man till och med få olika pris beroende på vem som beställde. Mindre 

förhandlingar! Vi la väldigt mycket tid på förhandlingar när internprissättningen var ett 

modebegrepp och då det var nytt.”     

En annan anledning till att Norrköpings Kommun valt att gå ifrån förhandlade priser i mångt 

och mycket är på grund av en organisationsförändring år 2003. Kommunen gick då från att 

ha en enda utpräglad utförarorganisation som alla enheter var samlade under till att varje 

nämnd ansvarar för utförandet av dess aktiviteter. Magnell påpekar dock att kommunen 

fortfarande skiljer på beställd och utförd verksamhet, men den tydliga uppdelningen i form 

av den helt enskilda utföraren som tidigare fanns har tonats ner. Mängden förhandling vid 

intern handel har därmed minskat. Zinderland från Tekniska kontoret poängterar även han 

att självkostnad är den dominerande metoden då han beskriver hur debiteringen av den 

kommunala bilpoolen går till: 

”Vi har ju fått ett uppdrag att fixa en bilpool som går på noll. Debitera ut självkostnad så det 

är hela tiden självkostnad, självkostnad, självkostnad om man ska göra någonting.” 

Magnell berättar även att gällande vissa resurser debiteras en förbrukande enhet endast en 

del av självkostnaden. Anledningen är att de från centralt håll inte vill att beslutsfattare ska 

neka vissa nödvändiga resurser på grund av en hög kostnad.  Detta gäller till exempel då en 

rektor för en skola köper in datorer. Till rektorn skickas en räkning med en hyreskostnad 

som innehåller vad de från centralt håll anser vara ett rimligt pris för en dator. Resten av 

kostnaden debiteras sedan nämnden centralt och den räkningen består ofta av kostnader 

för till exempel kabeldragning, servrar och kommunikation. Skulle hela självkostnaden 

debiteras ut till en rektor skulle IT-kostnaderna för en skola bli mycket höga, så det gäller att 

styra sådant på rätt sätt menar Magnell. Vidare beskriver Magnell att de inom kommunen 

har ett mål att alla som behöver en dator skall ha en dator i syfte att uppnå en viss kvalitet 

och då skall inte priset vara den avgörande faktorn.  

Vid diskussion kring att använda marknadspris som metod medger Magnell att det aldrig har 

varit på tal och att han aldrig tidigare har ställts inför den frågan. Vidare förklarar Magnell 

att utgångspunkten i Norrköpings kommun alltid har varit självkostnad, medan 
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marknadspris bygger på att det finns möjlighet att gå ut och handla på den fria marknaden. 

Vid inhandling av stödfunktioner finns det restriktioner inom kommunen att en enhet måste 

handla exempelvis IT-stöd av kommunens egen IT-avdelning. Att utgå från marknadspris är 

också problematiskt utifrån den aspekten att det är svårt att avgöra hur stor del av ett 

marknadspris som är vinst. En fundering Magnell har kring att använda marknadspris är att 

vinstdelen skulle kunna gå tillbaka till skolorna igen eftersom det inte är meningen att 

stödfunktionerna skall göra någon vinst.  

5.2.3 Administration av intern handel  

Enligt Magnell är resurskravet för administrationen av den interna handeln inte särskilt stort 

inom Norrköpings Kommun. Främsta anledningen till detta är att ett väl utvecklat IT-stöd 

som gör aktiviteterna automatiserade och handeln lättadministrerad. Som kommentar till 

att administrationen av internprissättning ofta benämns som väldigt resurskrävande tror 

Magnell att det har att göra med hans definition av internprissättning. Som vi tidigare 

nämnt begränsar han den främst till handel av stödfunktioner, så som IT, kost och telefoni, 

och denna handel tycker han är lättadministrerad. Skulle han inkludera det han benämner 

politiska beställningar skulle svaret vara annorlunda, men detta exkluderar han alltså från 

internprissättningen. Internpriserna tas årligen fram från centralt håll, men de självständiga 

enheterna har då visst utrymme för förhandling och när en tjänsts á-pris har fastställts i en 

prislista faktureras sedan de förbrukande enheter månatligen. Magnell lyfter även fram 

problem med att internpriserna är årligt fastställda. Det är då viktigt att tydligt förmedla ut 

vilket pris som gäller för året eftersom priset inte kan justeras mitt under ett år, vilket är 

lättare inom den privata sektorn. Enda tillfället för de anställda ute i enheterna att förhandla 

om internpriset är i samband med att det årliga á-priset fastställs. Magnell betonar dock att 

det måste finnas utrymme för sunda diskussioner där priserna på den interna handeln kan 

ifrågasättas, det behövs för att saker ska kunna förbättras.  

Administrationen kring den interna handeln har minskat och Magnell berättar att den var 

betydligt större under 90-talet då internprissättningen infördes i Norrköpings Kommun. 

Tillgångar, som ligger centralt i kommunen, lades ut på de självständiga enheterna vilka då 

gavs egna balansräkningar och fick lönsamhetsansvar. Magnell kommenterar det hela såhär:  

”Det blev inge bra. Bara administration. Det går liksom inte att varje rektor ska arbeta med 

finansiella frågor eller att varje chef i kommunen skall arbeta med det. Det krävs ju 

specialistkompetens för att jobba med finansiella frågor och fastighetsfrågor och 

huvuduppgiften för en skolchef eller en äldreomsorgschef är ju att driva verksamheten. Det 

kunde man ju se under 90-talet att det fanns tendenser att man gjorde för mycket affärer 

och prioriterade sådant för mycket.” 

Zinderland tycker att administrationen kring mycket av den interna handeln är onödigt tung 

och att en del av den borde tas bort. Han påpekar dock att administrationen är värd sin tid 

när den rör intern handel med större transaktioner som är av betydelse för både köpande 
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och säljande enhets ekonomier, till exempel hyra av datorer från IT-avdelningen, bilpoolen 

eller längre konsultuppdrag mellan enheter. Gällande intern handel med små summor 

inblandade menar Zinderland att det kostar mer än vad det smakar och det är ett 

nollsummespel, det vill säga att alla enheter skall gå plus minus noll och om det skulle bli ett 

under- eller överskott tar ändå kommunledningen hand om det. Allting hamnar i slutändan i 

samma kassa:  

”Det finns mycket smått som skickas och det är så fjuttigt. Det tar bara tid. Jag får ungefär 

hundra räkningar om dagen och utav dem så är väl kanske tio procent internräkningar, bort 

med det!” 

Zinderland påpekar också att de har haft det uppe på tal att i större utsträckning börja 

debitera andra enheter inom kommunen. Anledningarna till att de har avstått är att de tror 

att administrationens kostnader skulle överstiga nyttan, det skulle handla om relativt små 

summor och det handlar om ett nollsummespel inom kommunen. Vidare tror Zinderland att 

flera andra enheter interndebiterar på grund av att de är vana vid att fakturera externa 

kunder, vilket Tekniska Kontoret knappt gör alls, och därför är det enkelt för dem att även 

fakturera internt.  

I syfte att undvika att administrationen stjäl för mycket tid från driften av verksamheten 

berättar Zinderland att mycket av den interna handeln med små transaktioner har 

avreglerats. En lösning för dem i frågan om lokalhyran i huset som det Tekniska kontoret är 

beläget är att istället för att varje gång betala i anslutning till att en lokal bokas och används 

har de gjort en grov uppskattning av hur stor andel av lokalerna som varje avdelning årligen 

använder.  Sedan har de olika avdelningarna fri tillgång till lokalerna i och med att de betalar 

sin estimerade andel av den årliga kostnaden.  

I fråga om deras möjlighet till förhandling och uppföljning av internpriser uppger Zinderland 

att det oftast förekommer diskussioner i samband med prishöjningar. Då diskuteras 

anledningen till höjningen, men han upplever inte att det läggs någon tid på att granska och 

ifrågasätta priser. Detta eftersom alla priser bygger på självkostnad och skulle en enhet gå 

plus går pengarna ändå in i kommunens gemensamma kassa, förklarar Zinderland. 

Dessutom tillägger Zinderland att revisionen sköter granskningen av alla siffror och han 

anser det vara tillräckligt.    

5.2.4 Regler och normer för intern handel 

Under intervjuerna med Magnell och Zinderland frågade vi om det fanns några regler eller 

normer som karaktäriserar internprissättningen och handeln i kommunen. Magnell hade 

tidigare angett i enkäten att det fanns möjligheter att förhandla om prissättningen, något 

som han ytterligare underströk under intervjun. Zinderland bekräftade detta och menade 

att även om priserna sätts centralt har de på Tekniska kontoret alltid rätt att ifrågasätta och 

diskutera fram vad priset skall vara innan det slutliga priset sätts. Vi frågade Zinderland om 

det fanns möjlighet att få tillgång till information om alla kostnader då de exempelvis köper 
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IT-stöd eller när de själva hyr ut bilar via bilpoolen. Han menar att det visserligen finns 

självkostnadskalkyler att tillgå för den som är intresserad, men att det hittills aldrig hänt att 

någon frågat om det. Zinderland påpekade att alla inom kommunen vet om att det är 

självkostnadspris som gäller och att det ändå är ett nollsummespel i längden.  

Vi undrade även om det var så att de är regelstyrda när det kommer till valet av faktiskt 

utförare och hur konkurrenssituationen ser ut i Norrköpings kommun. Magnell var tydlig 

med att det inte fanns någon konkurrensutsättning av stödfunktionerna som var initierad 

från centralt håll. Det finns med andra ord inget initiativ i kommunen att ifrågasätta en hel 

funktion som sådan. Det vill säga, stödfunktionerna är ansvariga för att utföra det uppdrag 

som de har fått och har då möjligheten att anlita externa konsulter i de fall de inte har 

kompetensen att själva utföra den efterfrågade tjänsten. Därför menar Magnell att de på 

sätt och vis konkurrensutsätter sig själva genom att hela tiden eftersträva den bästa 

kvaliteten till det lägsta möjliga priset när de gör avvägningen kring om de själva ska utföra 

uppdraget eller om någon annan kan göra det bättre och billigare. Det finns däremot 

reglerat att en kommunal enhet inte har valfriheten att köpa in stödtjänster från till 

exempel Linköpings kommun för att de hittar ett bättre pris där än vad som erbjuds av den 

egna kommunens sekundära enheter.  

5.2.5 Effekter av internprissättning 

Angående internprissättningens syften i Norrköpings kommun, det vill säga självständighet, 

kostnadsmedvetenhet och kostnadseffektivitet, angav Magnell i enkäten att dessa var väl 

uppfyllda. I intervjun menade han på att kostnadseffektiviteten förhoppningsvis var en följd 

av att de övriga syftena med internprissättning uppfylldes. Vidare berättade Magnell att 

decentralisering, eller ansvarsfördelning, samt kostnader i kommunen har tydliggjorts vilket 

har lett till att fler diskussioner om prisnivåer har uppkommit. Han säger även att 

internprissättningen har lett till att kostnadsnivåer hela tiden prövas och att arbetet 

stimuleras av att ha en intäktssida att arbeta mot. Att hela tiden få en prövning av 

verksamheten och dess resursförbrukning är något som internprissättningen för med sig, 

något Magnell tycker är viktigt därför att det annars finns en risk att stödfunktionerna blir 

mindre effektiva. Dock påpekar han både i enkäten och i intervjun att internprissättningen 

har lett till ökade konflikter inom kommunen, vilket helt enkelt beror på att verksamheten 

är influerad av mer affärer och förhandlingar. Alla chefer och anställda tror att de kan 

påverka och vill vara med och påverka på något sätt. Magnell säger att om de inte skulle ha 

internprissättning skulle politiken istället bestämma kostnadsnivåer för allting och då skulle 

exempelvis en rektor på en skola inte bry sig om eller ha samma intresse av hur mycket 

verksamheten kostar och därmed skulle konflikterna om prisnivåer försvinna.  

Zinderland kände inte igen sig i att internprissättning skulle ha lett till några konflikter. Han 

påpekade att det visserligen har lett till några diskussioner här och där, men att det från 

Tekniska kontorets sida aldrig har varit ett problem. Han säger att de summor som utgör 

den interna handeln för Tekniska kontoret är av underordnad storlek jämfört med helheten, 
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varför det vore onödigt att lägga för mycket energi på att granska dessa. Zinderland menar 

att även om en prishöjning skulle komma från IT-enheten eller lokaluthyrningen så vet alla i 

kommunen att det ändå är självkostnadspris som de tar ut och därför finns det ingen 

anledning att granska dem i detalj, framförallt inte eftersom överskotten i slutändan ändå 

går tillbaka till kommunen. När vi frågar om prissättningen på den interna handeln har lett 

till att Tekniska kontoret har blivit mer kostnadseffektivt svarar Zinderland: 

”Jo, men om jag istället jobbar lite grann med Avfall som ett exempel, jag spänner åt och 

effektiviserar lite grann så kanske jag sparar 14 miljoner på det. Om jag skulle lägga ner 

samma kraft på det här med att syna IT-avdelningen då kanske jag skulle spara 200-500 

kronor eller kanske 2000 kronor, men det blir ju inget. För mig blir det så att de resurserna 

har vi inte att internt kunna göra sådana grejer, då skulle vi ju inte hinna med det vi ska 

göra. Skulle jag ta lite av den kraften och lägga på sådant här så skulle jag ju förlora de stora 

pengarna. Internt i kommunen så tjänar jag ju ingenting på det. Det är ju bara i vilken ficka 

det ligger i.” 

Zinderland är tydlig med att det är viktigt att se kommunen som en stor helhet och inte 

Tekniska kontoret för sig självt. Han tycker visserligen att internprissättningen leder till för 

mycket administrativt arbete med att attestera räkningar, men att det är bättre att det finns 

ett system för internprissättning än att allt är gratis. Han ser internprissättningen från 

exempelvis IT-enheten och bilpoolen som lyckosam eftersom det sker på ett administrativt 

smidigt sätt med mindre frekventa debiteringar och med större summor. Han menar att det 

är först när större pengar flyttas som det gör utslag på ekonomin i kommunen.  

En styreffekt som Magnell tycker att internprissättningen har bidragit med är exempelvis, 

som tidigare nämnts, att kunna styra hur IT-kvaliteten är i kommunen. Han menar att det 

finns en ambition från centralt håll att alla anställda inom kommunen skall ha en egen dator 

och då finns möjligheten att sätta ett lågt pris på dessa för att så många som möjligt skall se 

det som en gynnsam affär att köpa eller hyra datorer till sin personal. Internprissättning ser 

han därmed som ett verktyg för att styra resursförbrukning och kvalitetsnivåer.   

Som tidigare nämnts är Zinderland kritisk till viss form av internprissättning och på frågan 

kring vad som kan förbättras med internprissättningen uppger han att mycket av den borde 

tas bort, främst på grund av den administrativa tyngden: 

”Vi slösar ju tid på det. Vi skulle kunna göra mycket nyttigare grejer som skulle inbringa 

mycket mer pengar till vår kommun. Vi jobbar ju för människorna som bor här och det är ju 

deras pengar vi bollar med. Ska vi bolla med dem mellan fickorna bara för att det ska kosta 

pengar? Jag menar, om vi interndebiterar en väldig massa pengar, hur mycket tjänar 

kommunen på det? Noll kronor! Hur mycket förlorar dom? Jo, allt jobb som man lägger ner 

med interndebitering för någon måste ju jobba med det. Någon måste godkänna här och 

godkänna där och någon måste skicka och så vidare. Räkningar kommer fel och den har inte 

beställt det och allt möjligt sådant där. Det är ju helt idiotiskt tycker jag.”  
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Avslutningsvis tydliggör Zinderland att hans uttalanden endast är hans personliga 

uppfattning utifrån Tekniska Kontorets perspektiv. Han understryker även att 

internprissättning som gäller större belopp behövs, detta som ett verktyg för att hålla 

resursförbrukningen på en lagom nivå och att för att kunna hålla ordning på ekonomin inom 

kommunen.  
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6. ANALYS 

I detta kapitel presenteras en analys av den empiriska datainsamlingen vilken jämförs med 

referensramen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion där vi belyser de största 

skillnaderna mellan våra resultat och befintlig internprissättningsteori. 

6.1 Grundläggande om internprissättning 
Enligt Nyqvist (2000) är Beställar-/utförarmodellen en modell för internprissättning i 

Sveriges kommuner, men enligt vår enkätundersökning är modellen enbart sporadiskt 

använd (endast 30 procent). Dock använder sig desto fler av kommunerna av 

internprissättning (78 procent), vilket tyder på att Beställar-/utförarmodellen inte är en 

förutsättning för internprissättning utan endast utgör ett exempel på en 

organisationsstruktur som i sin renaste form verkar vara på nedgående, åtminstone sett till 

enkätrespondenternas kommentarer. Som tidigare nämnts kommenterar flera kommuner 

som inte använder sig av modellen att den inte längre är av politiskt intresse, att den enbart 

används inom vissa kommunala verksamheter eller att kommunen i fråga är för liten för att 

använda sig av den som svar på varför. Enligt Collin och Hansson (1993) är ett ökat antal 

externa aktörer i produktionen av service eftersträvansvärt för att utnyttja de 

kostnadssänkande effekter som konkurrensen kan föra med sig. Som tillägg till att 

kommunerna i fråga är för små är det flertalet som har kommenterat att de därmed inte 

utsätts för den konkurrens som modellen förutsätter och det är därför förståeligt att den till 

stor grad har avvecklats i dessa kommuner.  

Internprissättningens utbredning i de svenska kommunerna har enligt vår 

enkätundersökning ökat de senaste 20 åren, vilket inte är överensstämmande med studien 

av Lantz et al. från 2002 gjord på börsnoterade bolag, som pekar på att 

internprissättningens utsträckning var större 30 år tidigare. Förklaring till detta uppges vara 

en ökad andel tjänsteföretag vilka inte prissätter intern handel i samma omfattning som 

tillverkande företag. Trots att det i majoritet är tjänster som prissätts i Sveriges kommuner 

så har utvecklingen varit den motsatta, det vill säga att internprissättningens utsträckning 

har ökat i kommunerna. Detta visar på att de teorier som Lantz et al. (2002) presenterar för 

börsnoterade bolag inte stämmer överens med hur internprissättning har utvecklats inom 

Sveriges kommuner.  

Resultatansvar uppges vara den absolut vanligaste formen av ansvar för kommunala 

enheter. Vi är dock tveksamma till om de kommunala enheterna lyder under naturligt 

resultatansvar, utan vi vill snarare klassificera dem som artificiella resultatenheter eller 

kanske till och med kostnadsenheter.  Magnell benämner flera av de kommunala enheterna 

sekundära enheter, vilka agerar som stödfunktioner med uppgift att utföra intern service 

utan möjlighet att fritt handla med externa parter. Denna beskrivning stämmer väl överens 

med vad Samuelson (2008:2) klassar som artificiella enheter. Angående flertalet övriga 
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enheter i kommunerna frågar vi oss om de inte snarare lyder under kostnadsansvar än 

resultatansvar. Vi har fått intrycket att väldigt många enheter inte har möjlighet att påverka 

sina egna intäkter i särskilt stor utsträckning och därmed brister upplägget till viss del 

eftersom den så kallade påverkbarhetsprincipen inte uppfylls (Ax et al., 2005). Zinderland 

påpekar att i den verksamhet som Tekniska kontoret bedriver har de egentligen inte 

möjlighet att påverka sina intäkter i särskilt hög grad, utan dessa kommer i form av ett årligt 

anslag vilkets storlek bestäms av politikerna i kommunen. Detta anslag har vi svårt att 

definiera som en intäkt därför att det inte finns någon inbetalning kopplat till en prestation, 

utan vi vill snarare hävda att det handlar om en klumpsumma från centralt håll, vilken syftar 

till att täcka budgeterade kostnader. Det ansvar som Tekniska kontoret har är att deras 

verksamhetskostnader inte skall överstiga det tilldelade anslaget, det vill säga, nå ett 

nollresultat. Tekniska kontoret som enhet och det ansvar de har liknar snarare vad 

Merchant och Van der Stede (2007) definierar som kostnadsansvar och i dess förlängning 

ett discretionary cost center där utvärdering görs efter hur väl enheten har efterlevt 

budgeterade kostnadsnivåer. Vi tror att många kommunala enheter fungerar likt Tekniska 

kontoret i Norrköping och enligt Samuelson (2008:2) är det också vanligt förekommande att 

enheter inom offentlig sektor i realiteten är begränsade till ett kostnadsansvar.  

6.2 Syften med internprissättning 
För att ta reda på internprissättningens utbredning i kommunerna bad vi dem besvara i 

vilken utsträckning de har för avsikt att ha den interna handeln prissatt, med underförstådd 

jämförelse med hur mycket av handeln som fungerade som fria nyttigheter. Relativt få (cirka 

13 procent) har för avsikt att prissätta mer än medel av den interna handeln och närmre 

hälften besvarade frågan med att enbart enstaka varor/tjänster eller lite mer än så prissätts 

i deras kommun. En anledning till detta tror vi skulle kunna vara att enhetschefer inte alltid 

har valmöjlighet att välja vilka prestationer de vill förbruka eller ej, vilket Lantz et al. (2002) 

ser som en förutsättning för internprissättning. Har enheterna ingen möjlighet att ta beslut 

om minskad resursförbrukning tror vi att poängen med att prissätta den interna handeln 

försvinner. Arvidsson (2008) menar att om kostnader uppmärksammas leder det till att 

slöseri motverkas och effekterna blir starkare om den som förbrukar prestationen även får 

bära kostnaden för den. Om det är så att stora delar av de interna transaktionerna i flertalet 

av Sveriges kommuner inte är prissatta tror vi att risken finns att visst slöseri förekommer på 

grund av att prestationernas alternativvärde aldrig framhävs.  

Majoriteten av de svarande kommunerna har valt alternativen Göra kommunen 

kostnadseffektiv (70 procent), Att skapa kostnadsmedvetenhet hos personal (63 procent) 

och Att upprätthålla rättvisa mellan kommunala enheter (27 procent) som de tre 

huvudsakliga syftena med internprissättning i kommunen. Norrköpings kommun har valt de 

två förstnämnda och därefter Att bidra med självständighet till kommunens enheter. Att 

fokus ligger på kostnadsinriktade syften ser vi inte som en märklig företeelse. Det är helt 

klart överensstämmande både med hela grundtanken bakom NPM-filosofin såsom Montin 
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(2007) beskriver den samt de frekvent förekommande syften för internprissättning som 

Arvidsson (2008) presenterar. Enligt tidigare diskussion angående kommunernas 

ansvarsområden tycker vi även att det är rimligt att kommunala enheter lägger fokus på 

kostnadsreducerande åtgärder eftersom det är inom detta område de har större möjlighet 

att påverka kostnadssidan än intäktssidan.  

Arvidsson (2008) hävdar att möjliggöra rättvis resultatbedömning i många fall är det allra 

viktigaste syftet med internprissättning, vilket inte verkar stämma överens med hur 

situationen ser ut i Sveriges kommuner idag. Endast en dryg fjärdedel har angett att 

Upprätthålla rättvisa mellan kommunala enheter och enbart 10 procent har valt det snarlika 

alternativet Lättare att utvärdera kommunala enheter som huvudsakliga syften för 

internprissättning. Anledningen till detta tror vi har att göra med vilka målsättningar som 

förekommer inom en kommun. I privata företag är strävan stor efter att göra en maximal 

vinst, medan kommuner oftast har som målsättning att nå nollresultat. Eftersom kommuner 

inte försöker vinstmaximera ser vi det som naturligt att det inte är lika stort fokus på 

resultatbedömning som inom privata företag. Dock är inte vinst det enda som går att 

utvärdera kommunala enheter efter. Enligt Magnell och Zinderland bedöms Norrköpings 

enheter likvärdigt utefter om de lyckas uppnå nollresultat, men utöver 

resultatbedömningen frågar vi oss hur rättvis och omfattande prestationsbedömningen av 

enheterna egentligen är. Enligt Magnell förekommer det inga enhetliga riktlinjer för vilka 

nyckeltal enskilda enheter skall värderas och bedömas utefter, utan i Norrköpings kommun 

är detta är upp till varje förvaltning eller nämnd för sig. Det utgår inte heller någon form av 

bonus eller annan belöning på individ- eller enhetsnivå om och när en resultatenhet går 

med vinst eller uppnår nollresultat, utan de vinster som en enhet gör går allt som oftast 

tillbaka in i den gemensamma kommunala kassan. Detta tyder på att även om en enhet 

lyckas minska så kallat ”slöseri” och därmed minska sina kostnader, givet allt annat lika, 

utgår det ingen belöning för detta.  

Enligt Montin (2007) bygger framgångsrik offentlig verksamhet bland annat på att 

prestationsbaserade individuella löner används som verktyg för att motivera personal och 

chefer att arbeta effektivare. Angående personalens motivation menar Collin och Hansson 

(1993) att om vinsterna som en väl presterande enhet genererar inte tillfaller den samma 

kan incitamenten att fortsätta arbeta med samma effektivitet försvinna. Att kommunerna 

framförallt har kostnadsreducerande syften med internprissättningen kanske därmed inte 

ger utslag i samma utsträckning som om det hade funnits tydligare incitament för 

personalen att arbeta efter kostnadsreduceringar. Detta går nämligen i konflikt med 

Arvidssons (2008) syfte för internprissättning benämnt Motivera anställda att agera 

affärsmässigt och med kostnadsmedvetande. Utan belöning är det inte säkert att anställda 

på samma sätt motiveras att agera affärsmässigt och med kostnadsmedvetenhet. Vi vill 

dock inte underminera vikten av att kommunala enheter når sin målsättning med 

nollresultat eftersom vi tror att detta kan innebära andra typer av incitament av icke-

monetär art exempelvis att slippa göra nedskärningar, ökad utbildning, förbättrad 
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personalpolitik och ytterligare personalförmåner. Vi tror därmed att ett 

internprissättningssystem som ger rättvisa utslag är viktigt utifrån dessa förutsättningar. 

Att inte en enda kommun har valt syftet benämnt Stimulera målkongruens inom kommunen 

är anmärkningsvärt. Enligt Anthony & Govindarajan (2007) är ett syfte med 

internprissättningen att den skall stimulera målkongruens i en divisionaliserad organisation. 

Även Lantz et al. (2002) uttrycker att dagens organisationer är i stort behov av en 

internprissättningsmodell som gynnar organisationen som helhet utan att negativt påverka 

den decentraliserade organisationsformen samt ej heller leder till hög grad av 

suboptimering. Även om Stimulera målkongruens inte är ett bakomliggande syfte för 

internprissättning i Sveriges kommuner tror vi att problem kan uppstå om den inte är 

målkongruent utformad. En vidare diskussion kring detta förs i delkapitel 6.6 Effekter av 

internprissättning.  

6.3 Metoder för internprissättning 
Användning av marginalkostnad som metod för internprissättning anses enligt 

nationalekonomisk teori vara optimalt när full konkurrens råder och speglar då 

marknadspriset. Motsättningen mot denna metod för internprissättning är att en 

organisation med ett decentraliserat styre undergräver betydelsen av enheters autonomi 

när ett centralt beslut tas om att använda marginalkostnad. Förhandlade priser är då ett 

alternativ på en marknad utan alternativa externa aktörer, vilket låter de interna aktörerna 

agera med självständighet och det decentraliserade styret görs rättvisa. (Lantz et al., 2002)  

Att det skulle finnas en perfekt extern marknad att jämföra sig med är många gånger 

osannolikt för kommunala enheter även om stödfunktionerna, exempelvis IT, kan antas 

befinna sig i närheten av dessa förhållanden eftersom det finns flertalet externa aktörer 

som utför i princip identiska prestationer. Enligt enkäten är det även ytterst ovanligt med 

marknadsbaserade internpriser, endast fyra stycken har angett att denna metod 

förekommer inom deras kommun. Magnell har, som tidigare nämnts, aldrig ens ställts inför 

frågan om att använda marknadsbaserade internpriser. Oavsett om det hade funnits en 

perfekt extern marknad att jämföra sig med berättar Magnell att kommunala enheter i 

vilket fall är begränsade av att de enbart får handla av det som kommunen har att erbjuda i 

form av stödtjänster. Magnell påpekar även att det är svårt för en kommun att förhålla sig 

till priserna på en extern marknad, om det hade funnits en sådan, därför att det automatiskt 

ingår en vinstmarginal i dessa. För en kommun som skall uppnå nollresultat är det därmed 

problematiskt att motivera ett internpris som innehåller en vinst. På grund av att 

kommunala enheter är begränsade på dessa sätt försvinner mycket av de marknadskrafter 

som i annat fall hade kunnat vara bidragande till prisernas justering till för helheten 

optimala nivåer. Därför kan vi konstatera att det inom teorin optimala internpriset är 

problematiskt att applicera på Sveriges kommuner.  
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Ax et al. (2007) hävdar att kostnadsbaserade metoder är vanligast i privata organisationer 

med motiveringen att de ger en tydlig hänvisning till den verkliga kostnaden för 

prestationen. Enligt undersökningen av Lantz et al. från 2002 är dock 

marknadsvärdebaserade internprissättningsmetoder vanligast i svenska börsnoterade 

företag. Studiens resultat stämmer inte överens med hur situationen ser ut i Sveriges 

kommuner, där det i klar dominans är kostnadsbaserade metoder som används. Svenska 

Kommunförbundets undersökning från år 2000 är i linje med vår undersökning eftersom 

den visar att två tredjedelar av Sveriges kommuner använder sig av kostnadsbaserad 

prissättning. Vilken form av kostnadsbaserad metod förtäljer dock inte rapporten. 

Huvudargumentet för att använda kostnadsbaserade metoder är helt enkelt att den som har 

utfört prestationen skall få betalt därefter. Enligt Magnell är det även denna syn som 

Norrköpings kommun har anammat när de diskuterat internprissättning. Målet är att den 

som förbrukar en resurs skall få betala för denna och därmed tydliggörs kostnaden och 

alternativvärdet för resursen. Enligt Arvidsson (2008) är det logiskt för enheter med 

kostnadsansvar att utgå från kostnader när internpriset skall bestämmas. Vidare menar 

Arvidsson (2008) att det i vissa fall kan vara så att den interna prestationen är så unik att det 

inte finns någon annan värderingsbas, exempelvis marknadspris, än den säljande enhetens 

kostnad och därmed är användandet av en kostnadsbaserad metod förnuftsenlig. Detta 

tycker vi stämmer väl överens med tidigare diskussion om kommunala enheters begränsade 

resultatansvar vilket i realiteten liknar ett kostnadsansvar. Detta ger en förståelse till varför 

just kostnadsbaserade modeller används i så stor utsträckning.  

Enligt enkäten finns det en dominerande kostnadsbaserad metod för att sätta internpriser i 

Sveriges kommuner och det är ”självkostnad, självkostnad, självkostnad”, som Zinderland 

uttrycker det. Drygt 95 procent uppger att de använder självkostnad som metod och den 

näst vanligaste är att priset förhandlas fram (17,9 procent). Enligt Arvidsson (2008) är 

självkostnad en användbar metod för enheter vilka har som mål att prestera nollresultat av 

den anledningen att de får full kostnadstäckning för sin prestation och detta stämmer bra 

överens med det resultatmål som Norrköpings kommunala enheter arbetar mot. Vi anser 

även att valet av metod är överensstämmande med de syften som kommunerna har med 

internprissättningen. Med andra ord skapas en kostnadsmedvetenhet hos både köpande 

och säljande enhet vilket i dess förlängning enligt oss bör skapa gynnsamma förhållanden 

för en mer kostnadseffektiv verksamhet. Med dessa argument anser vi därmed att valet av 

självkostnad som metod är förenligt med de bakomliggande syften som Sveriges kommuner 

har med internprissättning. 

Både Magnell och Zinderland är även överens om en av de viktigaste anledningarna till att 

självkostnad används som metod och svaret lyder: Enkelhet! Just enkelhet är något som 

Anthony & Govindarajan (2007) menar är ytterst nödvändigt för internprissättningen och 

Lantz et al. (2002) påpekar att en internprissättningsmetod inte skall vara svårare än att de 

som använder sig av den också förstår den. Även om Zinderland hävdar att administrationen 

kring internprissättning ibland blir onödigt resurskrävande, påpekar Magnell att den i 
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dagsläget är mindre resurskrävande än tidigare när förhandlande priser användes i större 

utsträckning. Magnell tycker att förhandlingen i många fall gick till överdrift eftersom det 

tog mycket tid samt att mycket varierande priser förekom i kommunen och nivåerna 

berodde på skickligheten hos de som förhandlade. Detta är enligt Merchant & Van der Stede 

(2007) inte ekonomiskt optimalt för organisationen som helhet. Vidare menar de att 

förhandlade internpriser är mycket användbara i de fall både köparen och säljaren besitter 

förhandlingskraft och har alternativet att välja en extern leverantör eller köpare. Detta 

förhållande är inte förenligt med de tidigare nämnda restriktioner som Norrköpings 

kommun agerar efter, det vill säga att det inte finns möjlighet att utföra affären med en 

extern leverantör även om detta skulle vara billigare. Som sagt förekommer trots allt 

förhandlande internpriser i cirka en femtedel av Sveriges kommuner. Arvidsson (2008) 

menar att ett huvudmotiv till att använda förhandlade internpriser är för att enheter som är 

delaktiga i den interna handeln skall ges ansvar och möjlighet att agera självständigt. 

Flertalet av de kommuner som har angett att de använder sig av förhandlade internpriser 

har även angett att ett huvudsyfte med internprissättning i deras kommun är att Bidra till 

enheters självständighet. Denna andel är större hos de som har angett att de har 

Förhandlande priser än de som har Kostnadsbaserade priser, vilket tyder på att flertalet av 

de kommuner som använder sig av förhandlade priser gör det i enlighet med vad teorin 

förespråkar. Om det är så att förutsättningarna för de kommuner vilka har anammat 

förhandlade internpriser är i linje med vad som gäller för Norrköpings kommun, tror vi inte 

att förhandlade priser lämpar sig väl på grund av de begränsningar som råder i val av extern 

leverantör eller köpare. Förhandlad prissättning är enligt Bergstrand (2003) den metod som 

bidrar till bäst förutsättningar för att efterlikna normala marknadsrelationer samt att 

förstärka resultatansvar hos självständiga enheter i privata organisationer. Först och främst 

agerar inte Sveriges kommuner i normala marknadsrelationer och enligt tidigare diskussion 

är resultatansvaret i hög grad begränsat. Därmed anser vi att förhandlade internpriser inte 

är att föredra för Sveriges kommuner.  

6.4 Administration av internprissättning 
Arvidsson (2008) benämner administrationen av internprissättning som det allra största 

testet av den anledningen att det ofta är mycket tidskrävande. Vidare menar Arvidsson 

(2008) att en första fråga som bör ställas är om personalen inom en organisation verkligen 

förstår sig på internprissättningen. Vår enkät besvarar inte den frågan fullt ut, men den ger 

oss fingervisningar om hur det ser ut. Nästan 60 procent anger att deras kunskapsnivå inom 

internprissättning befinner sig på en medelnivå och drygt 30 procent anser sig ha en hög 

kunskapsnivå. Det bör tilläggas att respondenterna tillhör kommunanställda med höga 

positioner där majoriteten är kommunchefer eller ekonomichefer och därför besvarar inte 

enkäten hur kunskapsnivån ser ut lägre ner i kommunerna. Vid vår fallstudie frågade vi om 

syftena med internprissättning kommuniceras ut i organisationen från centralt håll för att 

kunna få en bild av hur förståelsen för internprissättning ser ut inom Sveriges kommuner. 

Zinderland uppgav att syftena aldrig har beskrivits från centralt håll medan Magnell gav 
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svaret att syftena kommuniceras i möten med förvaltningschefer och ekonomichefer, men 

att det därefter är upp till dem att föra kommunikationen vidare. Vi ställer oss därför något 

frågande till om alla de som berörs av internprissättning i sitt dagliga arbete verkligen har 

förståelse för syftena med internprissättning och av den anledningen möjligen kan ha 

svårare för att acceptera den administration den medför.   

Angående var i kommunerna de huvudsakliga besluten kring internprissättning tas är svaren 

relativt jämt fördelat över svarsalternativen Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och 

Kommunledning/Kommunförvaltning. Det är därför svårt att dra några slutsatser kring vilket 

organ som beslutar om internprissättning eftersom det varierar mycket från kommun till 

kommun. Det enda vi kan uttala oss om angående detta är att besluten oftast tas högt upp i 

de kommunala organisationerna. Enligt Arvidsson (2008) kan det vara fördelaktigt att 

centralt besluta kring internprissättningens utformning eftersom det kan förenkla 

hanteringen av internpriserna. Kritik som riktas mot en centralt utformad internprissättning 

är att organisationen framstår som för centralstyrd, särskilt eftersom internprissättning 

bygger på ett relativt självständigt beslutsfattande. (Arvidsson, 2008) Denna kritik ser vi inte 

som befogad gällande internprissättningens utformning i Sveriges kommuner eftersom 

självständigheten för kommunala enheter på många sätt ändå är begränsad, exempelvis på 

grund av att de inte har möjligheten att fatta beslut angående val av leverantörer och 

kunder. En centralt utformad internprissättning leder enligt Lantz et al. (2002) till förenklad 

hantering, med klara riktlinjer och goda förutsättningar för kontinuitet och vi tror att det 

även leder till ökad acceptans bland de kommunala enhetscheferna. 

Enligt enkäten är det allra vanligaste alternativet att ta fram interna priser genom en 

Uppgjord prislista med pris per enhet på produkter och tjänster. När handel har skett är det 

vanligaste alternativet för att administrera internavräkningen genom Automatkontering, 

vilket enligt Arvidsson (2008) även är det mest frekvent förekommande tillvägagångssättet i 

privata bolag. Arvidsson (2008) hävdar också att Automatkontering ofta används i de fall där 

fasta överenskomna priser gäller, det vill säga i förväg uppgjorda prislistor. Detta 

handlingsförfarande är överensstämmande med hur situationen ser ut i Sveriges kommuner 

och där ser vi en röd tråd i enkätsvaren jämfört med teorin. Enligt Magnell på Norrköpings 

kommun försöker de tydligt redovisa information kring priser och göra internavräkningen så 

enkel som möjligt i syfte att hålla administrationskostnader på en låg nivå. De flesta priserna 

tas fram en gång per år och publiceras i en prislista och i de fall där det är möjligt används 

Automatkontering som metod för internavräkning. Vi tror att användningen av en Uppgjord 

prislista där priserna i den mån det går framställs i exempelvis en budgetprocess kan vara 

bra utifrån den aspekten att mycket av kommunernas intäkter fastställs på ett liknande sätt 

via årliga anslag. Detta tror vi leder till en underlättad planering eftersom både kostnader 

och intäkter tidigt tydliggörs samt en minskad administration eftersom förhandling inte 

behöver ske i anslutning till varje enskild transaktion.   
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Angående internprissättningens administrativa resurskrav uppgav cirka 65 procent att 

resurskravet ligger på en Medelnivå medan drygt 20 procent ansåg att det är Lågt. Arvidsson 

(2008) ser administrationen som det största testet och inom de flesta kommunerna anser 

dem åtminstone att resurskravet hålls nere på en medelnivå. Bland respondenterna finner vi 

dock i huvudsak personer med högt uppsatta poster som snarare har ansvar för att utforma 

internprissättningen än att administrera den. Vi tror att om enkäten hade besvarats av 

kommunalt anställda på operativ nivå hade internprissättningens administrativa resurskrav 

uppfattats vara högre. Det är tydligt att våra intervjurespondenter i Norrköpings kommun 

har olika syn på internprissättningens administrationskrav och vi tror detta beror på deras 

positioner inom organisationen. Den ena är med och utformar systemet medan den andra 

känner sig tvungen att anpassa sig efter det. Magnell anser att resurskravet för 

administration kring internprissättning är lågt eftersom det mesta är automatiserat och sker 

via ett väl utvecklat IT-stöd. Zinderland ser däremot administrationen av den interna 

handeln som mycket resurskrävande. Hans inställning är att i stället för att lägga tid på att 

attestera interna fakturor finns det mycket viktigare saker att lägga resurser på inom en 

kommun.  

Vi tror att det i dessa situationer är extra viktigt att syftena med internprissättningen 

kommuniceras till dem som är påverkade av den, inte bara mellan högre chefer. Det är ute i 

enheterna som personalen stöter på administrationen som intern handel medför och ofta 

inte där besluten kring internprissättning tas och det är därför viktigt att kommunikationen 

däremellan är tydlig. I likhet med Arvidsson (2008) tror vi att en handbok där principer för 

användning av internprissättning bestående av till exempel bakgrund, syfte och metoder 

samt regler och normer bör användas för att kommunicera ovanstående aspekter för 

internprissättning. Detta tror vi kan leda till att acceptansen kring internprissättningens 

administration ökar. Lika viktigt tror vi det är att kommunikationen inte är av envägskaraktär 

utan även de som administrerar den interna handeln skall ha möjlighet att framföra 

synpunkter till de som beslutar kring den. Detta för att kunna diskutera relationen mellan 

nyttan och den administrativa kostnaden för internprissättningen. I de fall nyttan inte 

överstiger kostnaden bör en diskussion föras, i första hand om hur de administrativa 

kostnaderna kan minskas och i andra hand om internprissättningens existens är berättigad i 

det aktuella fallet. Även om internprissättningen till viss del är administrativt resurskrävande 

tror vi dock att det finns ett värde i att enhetschefer operativt får administrera 

internprissättningen eftersom kostnaderna då tydliggörs vilket ökar möjligheterna att skapa 

en kostnadsmedvetenhet hos personalen. 

6.5 Regler och normer för intern handel 
Anthony och Govindarajan (2007) anser att det finns ett antal extra viktiga faktorer som 

skall beaktas när en målkongruent internprissättning utformas. Med dessa som 

utgångspunkt undersökte vi i vår enkät vilka regler och normer som används i samband med 

internprissättning inom Sveriges kommuner. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att nästan 



 
88 
 

hälften av respondenterna svarade att Inga regler/normer alls används vid intern handel. 

Även om det är anmärkningsvärt anser vi att det är rimligt att situationen ser ut som den 

gör. Som Magnell berättar är kommunala enheter redan reglerade och begränsade när det 

kommer till Freedom of choice, frihet att välja leverantör och köpare. Exempelvis får inte 

Zinderland och Tekniska kontoret anlita annat IT-stöd än det som kommunen har att 

erbjuda och de har inte heller möjlighet att handla av någon annan kommun. 

Endast en femtedel av respondenterna svarade att Möjlighet till förhandling om pris 

används internt inom kommunen. Anledningen till att det inte är fler som har valt detta 

alternativ tror vi beror på att det i de flesta kommuner är självkostnad som används som 

prissättningsmetod och att det därmed inte finns särskilt mycket att förhandla om. 

Zinderland påpekar att alla inom Norrköpings kommun har klart för sig att det är 

självkostnad som gäller och att det därför inte krävs några direkta regler eller normer kring 

själva prissättningen. Både Magnell och Zinderland berättar dock att det alltid finns 

utrymme för att ifrågasätta och förhandla om vilket pris som skall gälla innevarande år innan 

det slutgiltigt fastställs. Vi tror att denna typ av förhandling och ifrågasättande är bra så 

länge den håller sig på en lagom nivå, där de självständiga enheterna har möjlighet att 

påverka utan att för mycket dyrbar tid förbrukas. Diskussioner kring internpriserna tror vi 

leder till engagemang och identifiering av förbättringsmöjligheter vilket i sin tur kan leda till 

kostnadseffektiviseringar.      

Något vi kan utläsa av vår enkätstudie är att det i de kommuner som använder sig av 

Förhandlat pris som metod för internprissättning i större utsträckning förekommer regler 

och normer vid intern handel. Detta tror vi kan förklaras på så vis att det vid Förhandlat pris 

oftast inte finns någon tidigare fastställd prislista med priser som alla känner till. Priset tas i 

större utsträckning fram enligt enskild överenskommelse, vilket är något som våra enkätsvar 

påvisar. Vi anser att det är rimligt att det vid dessa överenskommelser förekommer en del 

regler för att sätta ramar för hur förhandlingarna skall gå till, exempelvis att tillgång till 

relevant kostnadsinformation finns i syfte att ha en utgångspunkt vid förhandling. Att en 

stor majoritet inte använder sig av Förhandlat pris som internprissättningsmetod tror vi 

alltså bidrar till att färre regler och normer används.  

Den regel som flest kommuner har angett att de använder är Tillgång till relevant 

kostnadsinformation. Zinderland påpekar dock att det för honom aldrig har varit aktuellt att 

redovisa kostnadsinformation för någon med anledning av att alla litar på att det är 

självkostnad som har debiterats. Det skulle enligt honom inte vara något problem om den 

sortens information efterfrågades eftersom alla sådana uppgifter alltid finns nära till hands. 

Tillgång till relevant kostnadsinformation anser vi vara en bra regel för kommunerna att 

använda sig av oavsett internprissättningsmetod av den anledningen att det skapar tillit och 

öppenhet i organisationen. Vi tror även att det är bra i syfte att öka 

kostnadsmedvetenheten inom kommunen därför att de faktiska kostnaderna tydliggörs. 

Vidare tror vi att det finns ett samband mellan att Självkostnad som metod för 
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internprissättning i så pass stor utsträckning förekommer i kommunerna och att Tillgång till 

relevant kostnadsinformation är den mest frekvent förekommande regeln. Det är ett bra 

verktyg att använda för att säkerställa att det verkligen är självkostnaden som debiteras vid 

intern handel. Anthony och Govindarajan (2007) tar upp att en god atmosfär bör finnas 

inom organisationen, vilket inbegriper att personalen upplever internpriserna som rättvisa, 

något som vi tror att Tillgång till relevant kostnadsinformation kan bidra till och därför 

rekommenderar vi kommunerna att använda sig av denna regel.    

Ytterligare en anledning till att nästan hälften av kommunerna uppger att de inte använder 

några regler eller normer alls tror vi kan bero på hur målsättningarna för kommunala 

enheter ser ut. I de flesta fall strävar de efter att nå nollresultat och att en enhet gör vinst 

behöver inte vara positivt. Zinderland förklarade att en enhet inte har särskilt mycket att 

vinna på att göra vinst eftersom vinsten oftast ändå går in i kommunens gemensamma 

kassa. Vi tror alltså att i organisationer där enheterna strävar efter att nå bästa möjliga 

resultat är troligen rivaliteten mellan enheterna något större och behovet av regler och 

normer således också större. Detta eftersom personal i en vinstmaximerande enhet i många 

fall har en bonus kopplad till resultatet eller åtminstone kan dra nytta av en vinst som 

enheten gjort under en tidigare period. Både Magnell och Zinderland uppger att det i 

Norrköpings kommun inte förekommer några bonusar kopplade till resultatet och som 

tidigare nämnts får normalt sett inte en kommunal enhet ta med sig en vinst från 

föregående period in i nästa.   

6.6 Effekter av internprissättning 
Våra enkätsvar visar, likt många teorier, att skapandet av kostnadsmedvetenhet är en 

vanligt identifierad effekt av internprissättning. Bergstrand (2003) påpekar att det inom 

offentlig sektor har funnits en avsaknad av resultatmedvetande och därmed har de 

ekonomiska avvägningarna fått lida. Vidare menar Bergstrand (2003) att 

internprissättningen är ett verktyg för att sporra Kostnadsmedvetenhet inom den offentliga 

sektorn och detta är något som vår enkätstudie tydligt pekar på eftersom nära 60 procent 

har angett att de identifierat denna effekt.  

Knappt hälften av enkätrespondenterna anser att deras ursprungliga syften med 

internprissättning uppfyllts till en Medelnivå medan en dryg fjärdedel tycker att syftena 

uppfyllts väl och en knapp fjärdedel att de endast uppfyllts delvis. Ingen av respondenterna 

ser syftena som Mycket väl eller Inte alls uppfyllda. De två syften som anses vara bäst 

uppfyllda är enligt Sveriges kommuner att Skapa kostnadsmedvetenhet hos personal och att 

Göra kommunerna kostnadseffektiva. Anmärkningsvärt är att det senare av de två syftena 

även anses vara ett av de syften som uppfyllts sämst, där enbart att Skapa konkurrens anses 

vara sämre uppfyllt. Anledningen till att tvetydighet råder tror vi beror på respondenternas 

subjektiva inställning till om det går att tillskriva effekten Kostnadseffektivitet till 

internprissättning eller inte. I vår fallstudie angav Magnell att Kostnadseffektiviteten som 

beror på internprissättning är svår att mäta, men att den troligen är en effekt av att de 
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övriga syftena uppfylls. Magnell poängterar också att de kommunalanställda stimuleras av 

att ha en intäktssida att arbeta mot eftersom det leder till att det hela tiden sker en 

diskussion och prövning av verksamheten. Annars menar Magnell att det finns risk för att de 

anställda slappnar av för mycket och inte arbetar kostnadseffektivt. En trolig orsak till att 

just syftet att Göra en kommun kostnadseffektiv förekommer både bland de bäst uppfyllda 

och bland de sämst uppfyllda syftena är att de enligt våra respondenter är de allra 

vanligaste syftena med internprissättning i Sveriges kommuner. Det är då naturligt att det 

även är dessa alternativ som väljs i denna typ av följdfrågor där de bästa respektive sämsta 

uppfyllda syftena undersöks.   

Vi kan konstatera att de upplevda effekterna av internprissättning är i linje med de syften 

och metoder som kommunerna har angett att de använder. För en kommun som har att 

Skapa kostnadsmedvetenhet hos personal och att Göra kommunen kostnadseffektiv som 

syften är det naturligt att använda en kostnadsbaserad internprissättningsmetod och vi 

anser att just kostnadsmedvetenhet och kostnadseffektivitet är sannolika förväntade 

effekter. Om vi tillåter oss att vara en aning kritiska tror vi att respondenterna, vilka ofta är 

med och utformar internprissättningen, har nära till att tillskriva internprissättningen de 

effekter som överensstämmer med de ursprungliga syftena.   

Givetvis går det också att identifiera effekter som inte grundar sig i internprissättningens 

syften. Utöver de två tidigare nämnda effekterna har kommunerna angett att 

internprissättningen leder till att det blir Lättare att utvärdera de kommunala enheterna 

samt att den Underlättar redovisningen. Anledningen till att dessa två effekter kunnat 

urskiljas tror vi hör ihop med att det blir betydligt enklare att spåra kostnader när enheterna 

inom en kommun debiteras för vad de förbrukar och således underlättas även arbetet med 

redovisning och utvärdering av enheter.  

Negativa effekter med internprissättning inom Sveriges kommuner är i första hand Ökade 

administrativa kostnader, vilket är i enlighet med vad Ax et al. (2005) tar upp. Likstämmigt 

med Ax et al. (2005) svarade även enkätrespondenterna att Ökade konflikter och att 

Enskilda enheters bästa prioriteras framför helhetens är vanliga negativa effekter som 

kommunerna har upplevt. I Norrköpings kommun uppgav Magnell att Ökade konflikter är en 

upplevd negativ effekt, vilket han tror beror på att kommunen nu är influerad av mer affärer 

och förhandlingar än innan internprissättning användes. Ökade konflikter kring prisnivåer 

och dylikt är då en naturlig följd och det behöver inte enbart vara negativt menar Magnell. 

Prisnivåerna diskuteras och prövas vilket i sin tur kan leda till förbättringar. Zinderland 

upplever däremot inte att internprissättningen har lett till Ökade konflikter eftersom 

summorna på de belopp som internprissätts ofta är relativt små. Dock har Zinderland 

upplevt en Ökad administration som en tydlig följd, vilken han är mycket skeptisk emot. Att 

Magnell ser Ökade konflikter som största negativa effekten medan Zinderland tycker att 

administrationen är den allra tyngsta biten tror vi kan förklaras med att de har olika 

perspektiv på internprissättningen. Magnell kommer troligen i kontakt med 
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internprissättning främst när felaktigheter eller brister kring internprissättningen påpekas. 

Zinderland däremot stöter främst på internprissättningen i den dagliga driften i allt större 

utsträckning i och med interna faktureringar och således kommer han i kontakt med den 

administrativa sidan i större utsträckning än vad Magnell gör.      

I enkäten uppgav en tredjedel av respondenterna att en upplevd negativ effekt är att 

Enskilda enheters bästa prioriteras framför helhetens. Att Ökad målkongruens inte har 

upplevts som en effekt eller inte ens har uppgetts vara ett syfte tror vi kan bero på ett antal 

orsaker. Inom teorin, bland annat Anthony och Govindarajan (2007), förespråkas ju trots allt 

att internprissättning kan vara ett bra sätt att skapa målkongruens, men så verkar inte fallet 

vara inom Sveriges kommuner. Varken Magnell eller Zinderland i Norrköpings kommun har 

sett bristande målkongruens som ett problem inom kommunen. Vi är på kommunernas linje 

och anser att Skapa målkongruens inte bör vara ett huvudsakligt syfte med 

internprissättning inom kommuner, men däremot är vi av uppfattningen att 

internprissättningen bör vara målkongruent utformad. I motsats till vad teorin säger är 

uppenbarligen inte internprissättningen ett verktyg för att skapa målkongruens inom 

kommuner, utan vi tror snarare att en dåligt utformad internprissättning kan medföra risk 

för suboptimering och att kommunen som helhet och dess medborgare kommer i 

skymundan. Följaktligen tror vi att internprissättningen inom kommuner snarare bör 

utformas så att den inte leder till suboptimerande effekter, än att användas som ett verktyg 

för att skapa målkongruens.  

6.7 Sammanfattning av analys – slutdiskussion 
Vår undersökning visar att internprissättning inom Sveriges kommuner är en högaktuell 

fråga på grund av att nästan 80 procent använder sig av det men teori framtagen om 

internprissättning är i princip uteslutande utvecklad för att beskriva och appliceras på 

privata organisationer. När vi har analyserat insamlad empirisk data har det uppenbarat sig 

att befintlig teori på internprissättningsområdet inte ger en tillräckligt bra bild över hur 

internprissättningen ser ut och används i Sveriges kommuner. Skillnader vi har identifierat i 

vår undersökning kontra teori på området är inledningsvis att användning av 

internprissättning har ökat i Sveriges kommuner medan motsatsförhållandet verkar råda i 

privata företag. Inom kommunerna är syftena med internprissättning främst inriktade på 

kostnadsreduceringar, medan rättvis resultatbedömning och stimulans av målkongruens 

inte framstår som viktiga syften, vilket de gör i teorin. Valet av självkostnad som 

internprissättningsmetod är överensstämmande med tidigare forskning inom kommuner, 

men skiljer sig från metodvalen i privata organisationer där marknadsbaserad och 

förhandlade priser förekommer i väsentligt större grad. Teorin kritiserar en centralt 

administrerad och utformad internprissättning med motiveringen att självständiga enheters 

autonomi begränsas. För kommunala enheter ser vi inte detta som ett större problem 

eftersom deras möjligheter att vara självständiga redan är begränsade och vi tror att de har 

mycket att vinna på klara riktlinjer och kontinuitet i syfte att minska administrationen. 
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Flertalet av de regler och normer som karaktäriserar en målkongruent internprissättning 

inom privata organisationer är inte tillämpliga i kommunerna. Exempelvis finns det inget 

större behov av varken Frihet att välja leverantör eller Möjlighet till förhandling, medan 

Tillgång till relevant kostnadsinformation är en regel som används mer frekvent. De 

vanligaste effekterna med internprissättning, vilka påvisats i kommunerna, är Ökad 

kostnadsmedvetenhet och En mer kostnadseffektiv verksamhet, medan ingen respondent 

har upplevt att internprissättningen varit bidragande till en Ökad målkongruens som är en 

effekt som befintlig teori tar upp. Dock har en tredjedel av kommunerna identifierat att 

internprissättningen har lett till suboptimerande effekter, vilket vi anser tyder på att det 

finns brister i internprissättningens utformning. 

Uppenbart är att existerande teori om internprissättning inte beskriver hur och varför 

situationen i Sveriges kommuner ser ut som den gör på ett tillfredställande sätt. Med detta 

som grund anser vi att det behövs en anpassning av teori på området och med vår 

undersökning som underlag ämnar vi att bidra med en del av denna anpassning. Därför har 

vi för avsikt att i följande kapitel ta fram ett förslag på en modell för framtagande av 

målkongruent internprissättning i Sveriges kommuner. 
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7. SLUTSATSER 

I detta kapitel besvaras vårt syfte genom att vi ger svar på forskningsfrågorna och 

presenterar vår modell för målkongruent internprissättning i Sveriges kommuner. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning. 

Syftet med examensarbetet var formulerat som: 

 

Vi vill kartlägga och beskriva hur Sveriges kommuner utformar och använder 

internprissättning samt utveckla en modell för framtagande av målkongruent 

internprissättning i kommunerna. 

Syftet skall uppfyllas genom att följande forskningsfrågor besvaras: 

 Vilka syften har Sveriges kommuner med internprissättning? 

 Vilka internprissättningsmetoder används i kommunerna? 

 Hur administreras internprissättningssystemet i kommunerna? 

 Vilka regler och normer används för internprissättning i kommunerna? 

 Vilka effekter upplever kommunerna att internprissättningen har bidragit med? 

 

7.1 Besvarande av syftets första del 
Det finns ett stort antal syften med internprissättning inom Sveriges kommuner, men två av 

dem förekommer i betydligt fler fall än andra. Båda är kostnadsinriktade och de består av 

att göra kommuner mer kostnadseffektiva och att skapa kostnadsmedvetande hos personal. 

Att stimulera målkongruens uppges inte vara ett syfte med internprissättning i Sveriges 

kommuner. 

Gällande metod för att sätta internpris är kostnadsbaserade metoder klart vanligast, där 

självkostnad är i obestridlig dominans. Förhandlade priser är den näst mest frekvent 

förekommande metoden och förekommer i större utsträckning vid oregelbunden än vid 

regelbunden handel. Marknadsorienterade metoder och kombinationsmodeller är mycket 

ovanliga. 

Det administrativa resurskravet som internprissättningen medför upplevs ligga på en 

medelnivå. Internpriserna fastställs vanligen enligt en prislista med ett pris per enhet på 

produkten/tjänsten i fråga. Det är ovanligt att priset bestäms specifikt för varje prestation 

och de interna transaktionerna avräknas huvudsakligen genom stående bokföringsorders, 

det vill säga automatkonteringar. Beslut angående utformning av internprissättning tas 

huvudsakligen högt upp i de kommunala organisationerna, nämligen i kommunfullmäktige- 

och kommunstyrelsenivå. 
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Den interna handeln i Sveriges kommuner kännetecknas av en avsaknad av bestämda regler 

och normer. Dock förekommer i viss grad regler kring att ha tillgång till relevant 

kostnadsinformation och möjlighet till förhandling av pris. 

Kommunerna anser att de syften som dem har med internprissättning är uppfyllda till en 

medelnivå eller väl uppfyllda. De syften som kommunerna anser vara bäst uppfyllda är att 

göra kommunen mer kostnadseffektiv och att skapa kostnadsmedvetande hos personal 

medan de sämst uppfyllda syftena är att skapa konkurrens samt att göra kommunen mer 

kostnadseffektiv. De mest frekvent upplevda effekterna av internprissättning är att det har 

skapat en ökad kostnadsmedvetenhet hos personalen samt att det har bidragit till en mer 

kostnadseffektiv verksamhet. En identifierad effekt bland kommunerna är att det har blivit 

lättare att utvärdera kommunala enheter. Detta trots att effekten inte är ett vanligen 

förekommande syfte med internprissättning. Den dominerande negativa effekten som 

internprissättningen har bidragit med är att det har ökat de administrativa kostnaderna. 

Internprissättningen har även lett till ökade konflikter inom kommunerna samt bidragit till 

att enskilda enheters bästa har prioriterats framför kommunens bästa. Generellt sett är 

uppfattningen att internprissättningen inte har påverkat omfattningen av kommunala 

tjänster och att privata aktörer inte har tagit över utförandet av tidigare kommunalt utförda 

tjänster. 

7.2 Besvarande av syftets andra del 
Den andra delen av vårt syfte består av att ta fram en modell för framtagande av 

målkongruent internprissättning i Sveriges kommuner. Denna modell är avsedd att kunna 

generaliseras till samtliga Sveriges kommuner, men vi är medvetna om att risken finns att 

vissa kommuner och vissa kommunala enheter har verksamheter och förutsättningar som 

medför att modellen inte är tillämpbar. Vi anser att det finns både ett teoretiskt och 

empiriskt underlag för utvecklandet av denna modell. Teorin inom 

internprissättningsområdet är i första hand framtagen för privata organisationer och i 

många fall missvisande eller icke relevant för Sveriges kommuner. Dessutom upplever 

många kommuner att internprissättningen leder till suboptimering vilket vi anser beror på 

en bristande utformning av deras internprissättning.  

Vi kan, med hänvisning till vår analys, redan innan modellen beskrivs fastställa att 

målkongruent internprissättning i Sveriges kommuner inte handlar om att ge kommunala 

enheter obegränsade möjligheter att internt förhandla om internpriserna. Det handlar ej 

heller om att anpassa sig och konkurrera med marknadspriser eller att ha som syften med 

internprissättningen att den skall vara medel för resultatbedömning och i dess förlängning, 

underlag för belöningsfördelning. Vidare handlar det inte heller om att kommunala enheter 

skall ha total frihet att välja vilken part de vill handla med internt såväl som externt. För att 

ta fram en modell för målkongruent internprissättning krävs det därför att hänsyn tas till 

vilka mål kommunala enheter har och inom vilka områden de verkligen kan påverka. Med 
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detta som utgångspunkt beskrivs nedan hur vår modell för målkongruent internprissättning 

inom Sveriges kommuner ser ut.     

Organisation 

Grundförutsättningen i vår modell är organisationsstrukturen. Detta eftersom 

organisationsstrukturen anger villkoren för hur självständiga beslut de anställda kan ta inom 

en enhet, vilket i förlängningen innebär i vilken grad de påverkas av internprissättningen. 

Resultatansvar är enligt oss en grundläggande förutsättning för att internprissättningen skall 

skapa tillräckligt stort engagemang och villighet att påverka. Effekterna blir som starkast om 

enheter lyder under ett naturligt resultatansvar. Dock är kommunerna ofta begränsade i 

sina möjligheter att påverka intäktssidan och därför skall de inte utvärderas som om att de 

lyder under naturligt resultatansvar. Ett artificiellt resultatansvar som tar hänsyn till de 

kommunala enheternas begränsningar anser vi vara det bästa alternativet.  

Syften 

När organisationsstrukturen är vald och ansvaret fördelat bör syftet med 

internprissättningen formuleras. Kostnader är det som kommunerna kan påverka i allra 

störst utsträckning och därför bör syftena vara utformade därefter. Kostnadseffektivitet och 

kostnadsmedvetenhet anser vi vara relevanta syften för att hålla resursförbrukningen på en 

bra nivå. Enligt oss bör Internprissättningen också ha som syfte att fungera som 

informationsbärare för att ge beslutsfattare relevant beslutsunderlag, vilket leder till att 

rationella beslut kan fattas.  

Metod 

Utifrån valda syften bör sedan en lämplig internprismetod väljas. Självkostnad är den metod 

som vi anser passar de tidigare preciserade syftena allra bäst. Metoden är enkel att förstå 

och den tydliggör kostnader, vilket bidrar till att förbättrad kostnadsmedvetenhet och 

kostnadseffektivitet kan uppnås. Samtidigt för självkostnadsmetoden med sig ett relevant 

beslutsunderlag eftersom att den är ett bra riktmärke på vilka kostnader som måste täckas 

för att ett nollresultat skall kunna nås, vilket är det vanligaste målet inom kommunala 

enheter.  

Regler och normer 

För att internprissättningen skall vara väl fungerande anser vi att vissa regler och normer 

bör användas för att stödja de syften och den metod som har valts. Fullständig 

kostnadsinformation skall finnas i syfte att redovisa självkostnaden och när den finns 

tillgänglig utgör den ett bra beslutsunderlag samt bidrar till kostnadsmedvetenhet. För att 

informationen skall vara användbar och accepterad ute i de kommunala enheterna anser vi 

att det är viktigt att kommunerna har fastställt enhetliga principer för hur självkostnaden 

skall beräknas. Vi anser inte att förhandlade priser bör användas som metod för att sätta 

internpriser inom kommunerna, men däremot bör det finnas möjlighet för viss form av 

förhandling och ifrågasättande i samband med att internpriserna fastställs. Detta ger 
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medarbetare en möjlighet att påverka och det uppstår sunda diskussioner där 

kostnadsmedvetenhet sporras, problem lyfts fram och förbättringsåtgärder kan vidtas.  

Administration 

Enkel och kostnadseffektiv administration av internprissättning anser vi vara viktigt och 

detta nås genom en central utformning med anpassning efter de syften, metoder samt 

regler och normer som gäller. Detta tillvägagångssätt anser vi skapar goda förutsättningar 

för kontinuitet i systemet. Att därefter upprätthålla en tvåvägskommunikation kring 

riktlinjerna mellan de som utformar internprissättningen och de som administrerar den 

dagliga driften anser vi är viktigt för att skapa acceptans och förståelse för 

internprissättningen och dess administration. 

I syfte att göra administrationen enkel och kostnadseffektiv anser vi att internpriserna bör 

tas fram enligt en prislista med årligt fastställda priser. Att använda prislistor i samband med 

självkostnadsmetoden anser vi fungerar väl eftersom den relevanta information som krävs 

finns tillgänglig. Vi rekommenderar att automatkontering används för internavräkning i så 

hög grad som möjligt eftersom det passar väl ihop med fastställda prislistor och är lätt 

administrerat då mycket kan skötas vi IT. Vi vill dock rekommendera att den operativa 

administrationen sker ute i enheterna så att internprisernas roll som informationsbärare 

inte går förlorad.   

På kommande sida visualiseras ovanstående fem delområden i vår modell för målkongruent 

internprissättning.   
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Modell för målkongruent internprissättning i Sveriges kommuner 

De fem delar som vår modell består av hänger väl ihop och är utformade för att passa 

kommunala enheters organisationsstruktur och de tidigare rekommenderade syftena. 

Kostnadsfokus är genomgående i alla delarna och genom att använda modellen tror vi att 

kostnadsreducerande effekter kan uppnås samtidigt som risken för suboptimerande 

effekter av internprissättningen minskas. Modellen kommer bidra till att personalen tar 

kostnadsmedvetna och rationella beslut, utan att behöva tumma på kvaliteten på erbjuden 

samhällsservice. Således skapar modellen goda förutsättningar för att uppnå målkongruent 

internprissättning.  

 
Figur 35: Modell för framtagande av målkongruent internprissättning i Sveriges kommuner. Egen bild 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Detta examensarbete har delvis varit bidragande med att utveckla teori inom området för 

internprissättning i Sveriges kommuner. Detta område anser vi vara mycket brett och vår 

studie täcker långt ifrån samtliga aspekter. Vår studie är huvudsakligen av ytlig karaktär 

varför en djupare undersökning med flera fallstudier gjorda på ett antal kommuner vore 

önskvärd. En sådan studie skulle kunna bidra med ytterligare aspekter och perspektiv kring 

internprissättningens effekter i kommunerna. Vidare skulle en studie liknande vår, men 

gjord på andra nivåer inom den offentliga sektorn vara av intresse, exempelvis för att 

kartlägga internprissättningen i Sveriges landsting.  

Angående målkongruens i Sveriges kommuner vore det intressant med en kvalitativ 

undersökning där vidden av suboptimering i en eller flera kommuner undersöktes. Inom 

detta ämne vore det även intressant att titta på vilka effekter suboptimeringen har gett 

upphov till och vilken roll internprissättningens har haft i den givna situationen. 

Ytterligare en intressant studie skulle kunna inriktas på att djupare gå in på exakt hur praxis 

för internprisrelaterade självkostnadsberäkningar ser ut i Sveriges kommuner. 

Intresseväckande aspekter skulle vara att undersöka om det går att ta fasta på om 

beräkningarna utförs på likstämmigt vis och om en praxis skulle kunna underlätta 

kostnadsjämförelser kommuner emellan.    
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BILAGOR 

Bilaga 1: Enkätfrågor och resultat 
1. Vilken kommun arbetar du inom? 

 
Answer Options Response Count 

   108 

 answered question 108 
 skipped question 0 
 

      
 2. Hur länge har du arbetat i kommunen? (Svara i antal år) 

 
Answer Options Response Count 

   108 

 answered question 108 
 skipped question 0 
 

      
 3. Vilken position har du inom kommunen? 

 
Answer Options Response Count 

   108 

 answered question 108 
 skipped question 0 
 

      
4. Har du en högskole/universitetsexamen inom ekonomi? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 82,4% 89 

Nej 17,6% 19 

answered question 108 

skipped question 0 

    5. Är internprissättning något som ingår i din positions arbete? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 59,3% 64 

Nej 40,7% 44 

answered question 108 

skipped question 0 

    6. Hur bedömer du din teoretiska kunskapsnivå inom internprissättning?   

Answer Options       

Mycket låg 1     

Låg 6     

Medel 63     
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Hög 34     

Mycket Hög 4     

Rating average 3,31     

Response count 108     

Answered question 108     

Skipped question 0     

    

    7. Använder sig er kommun av Beställar-/Utförarmodellen? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 27,8% 30 

Nej, därför att... 72,2% 78 

answered question 108 

skipped question 0 

    8. Hur länge har ni använt er av Beställar-/Utförarmodellen? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

1-5 år 13,3% 4 

6-10 år 16,7% 5 

11-15 år 16,7% 5 

16-20 år 23,3% 7 

Längre än 20 år 6,7% 2 

Vet ej 23,3% 7 

answered question 30 

skipped question 78 

    
9. Använder ni er av internprissättning på varor/tjänster inom er kommun? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 77,8% 84 

Nej, därför att...   22,2% 24 

    
answered 

question 108 

skipped question 0 

    10. Hur länge har er kommun använt sig av internprissättning? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

1-5 år 10,7% 9 

6-10 år   15,5% 13 

11-15 år   14,3% 12 

16-20 år   14,3% 12 

Längre än 20 år   19,0% 16 

Vet ej   26,2% 22 

  answered question   84 

  skipped question   24 
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11. I vilken utsträckning har ni för avsikt att prissätta intern handel?   

Answer Options       

Enstaka varor/tjänster 18     

  21     

Medel 34     

  6     

Allt prissätts 5     

Rating average 2,51     

Response count 84     

Answered question 84     

Skipped question 24     

    
12. Vad är det som internprissätts inom er kommun? (Möjligt att välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Färdiga varor 39,3% 33 

Varor av halvfabrikat 16,7% 14 

Tjänster 90,5% 76 

Support-tjänster från centralt håll 61,9% 52 

Anläggningstillgångar (vilka inte behöver vara efterfrågade av 
enheterna men kostnaderna fördelas ner ändå) 

41,7% 35 

Annat, nämligen... 17,9% 15 

answered question 84 

skipped question 24 

    

    
13. Vad uppskattar du utgör störst del av din kommuns interna handel mätt i omsättning? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Färdiga varor 4,8% 4 

Varor av halvfabrikat 0,0% 0 

Tjänster 65,5% 55 

Support-tjänster från centralt håll 15,5% 13 

Annat, nämligen... 14,3% 12 

answered question 84 

skipped question 24 

    
14. Mellan vilka enheter handlas det internt? (Möjligt att välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Central enhet handlar av självständig enhet 23,8% 20 

Självständig enhet handlar av central enhet 63,1% 53 

Handel mellan självständiga enheter 72,6% 61 

Annat, nämligen... 7,1% 6 

answered question 84 

skipped question 24 
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15. Mellan vilka enheter sker den största delen av handeln mätt i omsättning? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Central enhet handlar av självständig enhet 2,4% 2 

Självständig enhet handlar av central enhet 42,9% 36 

Handel mellan självständiga enheter 46,4% 39 

Annat, nämligen... 8,3% 7 

answered question 84 

skipped question 24 

    16. Vilken/vilka sorts/sorters ansvar har självständiga enheter inom kommunen? (Möjligt att 
välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Kostnadsansvar 47,6% 40 

Intäktsansvar 32,1% 27 

Resultatansvar 89,3% 75 

Lönsamhetsansvar (investeringsansvar) 10,7% 9 

Annat, nämligen... 6,0% 5 

answered question 84 

skipped question 24 

    17. Vilken sorts ansvar är vanligast förekommande för självständiga enheter inom 
kommunen? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Kostnadsansvar 20,2% 17 

Intäktsansvar 0,0% 0 

Resultatansvar 76,2% 64 

Lönsamhetsansvar (Investeringsansvar) 0,0% 0 

Annat, nämligen... 3,6% 3 

answered question 84 

skipped question 24 

    
18. Vilket/vilka är de huvudsakliga syftet/syftena med internprissättning i er kommun som 
helhet? Välj max tre alternativ. (Möjligt att välja flera alternativ)  

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Underlätta redovisning 23,8% 20 

Bidra till enheters självständighet 22,6% 19 

Upprätthålla rättvisa mellan kommunala enheter 27,4% 23 

Skapa konkurrens 11,9% 10 

Göra kommunen mer kostnadseffektiv 70,2% 59 

Skapa kostnadsmedvetenhet hos personal 63,1% 53 

Lättare att utvärdera enheter 11,9% 10 

Ge beslutsunderlag till beslutsfattare 14,3% 12 

Ge underlag för benchmarking gentemot andra kommuner 9,5% 8 

Stimulera målkongruens 0,0% 0 
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Annat, nämligen... 14,3% 12 

answered question 84 

skipped question 24 

    19. Vilken/vilka internprismetod/internprismetoder används vid regelbunden intern handel? 
(Möjligt att välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Självkostnad 95,2% 80 

Självkostnad + vinstpålägg 13,1% 11 

Särkostnad (marginalkostnad) 7,1% 6 

Särkostnad + vinstpålägg 2,4% 2 

ABC-kalkylerad kostnad 0,0% 0 

Avräkning till en för perioden definierad standardkostnad 8,3% 7 

Rådande marknadspris 1,2% 1 

Uppskattat marknadspris 3,6% 3 

Förhandlat pris 17,9% 15 

Duala priser, säljare och köpare debiteras olika priser för en 
och samma prestation 

1,2% 1 

Avräkning i två steg, fast + rörlig kostnad 3,6% 3 

Annan, nämligen... 9,5% 8 

answered question 84 

skipped question 24 

    
20. Skiljer sig valet av internprismetod/internprismetoder vid oregelbunden intern handel? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 25,0% 21 

Nej 75,0% 63 

answered question 84 

skipped question 24 

    21. Vilken/vilka internprismetod/internprismetoder används vid oregelbunden intern handel? 
(Möjligt att välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Självkostnad 71,4% 15 

Självkostnad + vinstpålägg 14,3% 3 

Särkostnad (marginalkostnad) 4,8% 1 

Särkostnad + vinstpålägg 4,8% 1 

ABC-kalkylerad kostnad 0,0% 0 

Avräkning till en för perioden definierad standardkostnad 4,8% 1 

Rådande marknadspris 0,0% 0 

Uppskattat marknadspris 9,5% 2 

Förhandlat pris 28,6% 6 

Duala priser, säljare och köpare debiteras olika priser för en 
och samma prestation 

0,0% 0 

Avräkning i två steg, fast + rörlig kostnad 9,5% 2 

Annan, nämligen... 14,3% 3 
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answered question 21 

skipped question 87 

    22. Har er kommun bytt eller kompletterat internprismetod/internprismetoder de senaste tio 
åren? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja, en gång 19,0% 16 

Ja, två gånger 14,3% 12 

Ja, tre gånger 0,0% 0 

Ja, fler än tre gånger 16,7% 14 

Nej, inte någon gång 50,0% 42 

answered question 84 

skipped question 24 

    23. Varför har ni bytt eller kompletterat internprismetod/internprismetoder? 

 
Answer Options Response Count 

   42 

 answered question 42 
 skipped question 66 
 

    24. Hur länge har nuvarande internprismetod/internprismetoder använts? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

1-5 år 34,5% 29 

6-10 år 22,6% 19 

11-15 år 22,6% 19 

15-20 år 11,9% 10 

Längre än 20 år 8,3% 7 

answered question 84 

skipped question 24 

    25. Använder ni er av någon/några av följande regler/normer vid intern handel inom er 
kommun? (Möjligt att välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Open Book - tillgång till relevant kostnadsinformation 23,8% 20 

Freedom of choice - frihet att välja leverantör och köpare 6,0% 5 

Möjlighet till förhandling av pris 17,9% 15 

Inga regler/normer alls 47,6% 40 

Annan, nämligen... 16,7% 14 

answered question 84 

skipped question 24 

    26. Vilket organ inom kommunen beslutar huvudsakligen om internprissättningens 
utformning? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 
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Kommunfullmäktige 27,4% 23 

Kommunstyrelse 27,4% 23 

Kommunledning/kommunförvaltning 22,6% 19 

Kommunnämnderna 13,1% 11 

Annat, nämligen... 9,5% 8 

answered question 84 

skipped question 24 

    27. Hur tas internpriserna fram? (Möjligt att välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Enligt uppgjord prislista med pris per enhet på 
produkten/tjänsten i fråga 

54,8% 46 

Enskild överenskommelse för varje prestation 39,3% 33 

Enligt specifik prisformel för produkten/tjänsten i fråga 36,9% 31 

Annat sätt, nämligen... 14,3% 12 

answered question 84 

skipped question 24 

    28. Vilket alternativ för att ta fram internpris används oftast? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Enligt uppgjord prislista med pris per enhet på 
produkten/tjänsten i fråga 

47,6% 40 

Enskild överenskommelse för varje prestation 19,0% 16 

Enligt specifik prisformel för produkten/tjänsten i fråga 20,2% 17 

Annat sätt, nämligen... 13,1% 11 

answered question 84 

skipped question 24 

    29. Hur administreras internavräkningen? (Möjligt att välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Interna fakturor som attesteras men ingen transaktion sker 
mellan enheterna 

32,1% 27 

Debitering vid varje enskild beställning 45,2% 38 

Automatkontering, d.v.s. fasta, överrenskomna belopp 
avräknas genom stående bokföringsorder. 

65,5% 55 

Producerande enhet utlöser debitering och specifikation 
skickas till köparen. Debitering gäller om köparen ej invänder. 

29,8% 25 

Avräkningen ej knuten till specifik leverans utan ett belopp 
betalas, exempelvis varje månad, för resurstillgången 

14,3% 12 

Annat sätt, nämligen... 4,8% 4 

answered question 84 

skipped question 24 

    

    30. I vilken utsträckning upplever ni inom  er kommun     
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att administrationen kring internprissättningen är resurskrävande?   

Answer Options       

Inget 0     

Lågt 19     

Medel 54     

Högt 9     

Mycket högt 2     

Rating Average 2,93     

Response count 84     

Answered question 84     

Skipped question 24     

    31. Upplever du att internprissättningen inom er kommun      

uppfyller dess syften?      

Answer Options       

Inte alls 0     

Delvis 20     

Medel 40     

Väl 24     

Helt 0     

Rating Average 3,05     

Response count 84     

Answered question 84     

Skipped question 24     

    32. Vilket av tidigare valda syften anser du har uppfyllts bäst? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Underlätta redovisning 7,1% 6 

Bidra till kommunala enheters självständighet 8,3% 7 

Upprätthålla rättvisa mellan kommunala enheter 9,5% 8 

Skapa konkurrens 3,6% 3 

Göra kommunen kostnadseffektiv 31,0% 26 

Att skapa kostnadsmedvetande hos personal 25,0% 21 

Utvärdering av kommunala enheter 4,8% 4 

Ge beslutsunderlag till kommunala beslutsfattare 1,2% 1 

Ge underlag för benchmarking mot andra kommuner 6,0% 5 

Stimulera målkongruens inom kommunen 0,0% 0 

Annat, nämligen... 3,6% 3 

answered question 84 

skipped question 24 

    33. Vilket av tidigare valda syften anser du har uppfyllts sämst? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Underlätta redovisning 7,1% 6 

Bidra till kommunala enheters självständighet 6,0% 5 

Upprätthålla rättvisa mellan kommunala enheter 2,4% 2 

Skapa konkurrens 20,2% 17 

Göra kommunen kostnadseffektiv 16,7% 14 

Att skapa kostnadsmedvetande hos personal 8,3% 7 

Utvärdering av kommunala enheter 4,8% 4 
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Ge beslutsunderlag till kommunala beslutsfattare 4,8% 4 

Ge underlag för benchmarking mot andra kommuner 8,3% 7 

Stimulera målkongruens inom kommunen 7,1% 6 

Annat, nämligen... 14,3% 12 

answered question 84 

skipped question 24 

    
34. Upplever du att internprissättningen har varit bidragande till någon/några av följande 
positiva effekter? (Möjligt att välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ökad målkongruens 0,0% 0 

Förbättrad konkurrenssituation 9,5% 8 

Ökad kostnadsmedvetenhet hos personal 56,0% 47 

Mer kostnadseffektiv verksamhet 50,0% 42 

Underlättad redovisning 26,2% 22 

Lättare att utvärdera kommunala enheter 29,8% 25 

Rättvisare utvärdering av kommunala enheter 22,6% 19 

Ökad självständighet hos kommunala enheter 15,5% 13 

Bättre underlag för beslutsfattare 15,5% 13 

Bra underlag för benchmarking mot andra kommuner 13,1% 11 

Annan, nämligen... 4,8% 4 

answered question 84 

skipped question 24 

    
35. Upplever du att internprissättningen har varit bidragande till någon/några av följande 
negativa effekter? (Möjligt att välja flera alternativ) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ökade administrativa kostnader 53,6% 45 

Enskilda enheters bästa prioriteras framför kommunens bästa 27,4% 23 

Svårhanterlig redovisning 16,7% 14 

Felaktig resursfördelning 11,9% 10 

Bristfälligt underlag för beslutsfattare 4,8% 4 

Ökade konflikter inom kommunen 29,8% 25 

Annan, nämligen... 13,1% 11 

answered question 84 

skipped question 24 

    36. Hur tror du att omfattningen av kommunala tjänster har påverkats på grund av införandet 
av internprissättning?  

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ökat 3,6% 3 

Minskat 11,9% 10 

Oförändrat 84,5% 71 

answered question 84 

skipped question 24 
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37. Tror du att internprissättningen bidragit till att fler privata aktörer ansvarar för tidigare 
offentligt producerade varor/tjänster?  

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 14,3% 12 

Nej 47,6% 40 

Oförändrat 38,1% 32 

answered question 84 

skipped question 24 

    38. Anlitade er kommun extern hjälp vid införandet av internprissättning?  

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 7,1% 6 

Nej, utformades internt 92,9% 78 

answered question 84 

skipped question 24 

    39. Har du tidigare arbetat med internprissättning inom privat sektor? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 14,3% 12 

Nej 85,7% 72 

answered question 84 

skipped question 24 

    
40. Hur tror du att faktumet att du har arbetat med internprissättning inom privat 
sektor har påverkat ditt arbete med internprissättning inom er kommun? 

 
Answer Options Response Count 

   12 

 answered question 12 
 skipped question 96 
 

    41. Övrig kommentar kring internprissättning i er kommun (frivillig)... 

 
Answer Options Response Count 

   15 

 answered question 15 
 skipped question 93 
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Bilaga 2: Följebrev till enkäten 
Hej, 

du som läser detta brev har just mottagit en enkät vilken ingår i en forskningsstudie av två 

studenter vid Linköpings Universitet. Svaren på enkäten kommer utgöra det primära 

informationsunderlaget i vårt examensarbete, en magisteruppsats inom företagsekonomi 

för Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling. 

Studien syftar till att kartlägga Sveriges kommuners användning och utformande av 

internprissättning. Med internprissättning syftar vi på all prissättning på intern handel av 

varor och tjänster inom kommunen vilket innefattar avtalspriser, fördelningsgrunder 

etcetera. Vi undersöker vilka syften kommunerna har med internprissättning, vilka metoder 

som används och hur dessa administreras, vilka regler som karaktäriserar den interna 

handeln samt vilka effekter som internprissättningen bidrar med i Sveriges kommuner. 

Studiens resultat kommer att ligga till underlag för utvecklandet av en målkongruent 

internprissättningsmodell för Sveriges kommuner och även utgöra bra medel för 

benchmarking kommunerna emellan. I juni då studien är avslutad kommer din kommun 

självklart att få ta del av dess resultat om ni så önskar.  

Vi har valt att rikta enkäten till kommundirektör/kommunchef men självklart har vi 

förståelse om enkäten vidarebefordras och besvaras av någon annan som är väl insatt i 

internprissättningen i din kommun, exempelvis ekonomichef motsvarande. Vi vill 

understryka att vi är i stort behov av en bra svarsfrekvens för denna studie och därmed 

hoppas vi innerligen att du vill ta din tid att besvara enkäten som tar cirka 10 minuter. Har 

du några frågor kring enkäten så tveka inte på att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter 

finner du nedan. Vi tackar på förhand för ditt medverkande! 

Enkäten nås via denna länk: 

https://www.surveymonkey.com/s/internprissattningisverigeskommuner 

 

Med vänliga hälsningar, 

Joakim Hübel                               Martin Isemo 
 

Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling 

Linköpings Universitet 

  

https://www.surveymonkey.com/s/internprissattningisverigeskommuner
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Bilaga 3: Intervjuformulär, Ekonomidirektör Claes-Göran 
Magnell 
 
Enligt vår enkät använder 30 % av Sveriges kommuner sig av Beställar-/Utförarmodellen. Är 
den siffran högre eller lägre än vad du skulle ha väntat dig?  
 
Hur fungerar Beställar-/Utförar-modellen för er? 
 
Vilka styreffekter ger modellen för er? 
 
Ser du det som en modell för internprissättning? 
 
Får internprissättningen för mycket eller för lite uppmärksamhet i Sveriges kommuner? 
 
Vad är det som självständiga enheter handlar av varandra och vad är det självständiga 
enheter handlar från centralt håll i Norrköpings kommun? 
 
Du har angett att internprissättningen lett till ökade konflikter inom kommunen. Varför tror 
du dessa har uppstått och hur har de artat sig? 
 
Hela 76 % av kommunerna hävdar att resultatansvar är den vanligaste ansvarsformen för 
självständiga enheter i kommunerna. Är detta representativt för norrköping?  
 
Vilka enheter är normalt sett resultatenheter? 
 
Hur fungerar resultatansvaret för enskilda enheter i kommunal verksamhet? 
 
Får de gå med vinst?  
 
Är de begränsade i sitt handlande? 
 
Vad tror du skiljer sig med internprissättning i offentlig sektor jämfört med privat sektor?  
 
Vad är din uppfattning om att implementera managementteorier och metoder från privat 
sektor i offentlig? 
 
Du har angett att internprissättningen inom er kommun står för en låg resursförbrukning 
medan många andra kommuner tycker att det är väldigt tungt administrativt. Vad tror du 
denna skillnad beror på? Hur sköter ni den administrativa biten?  
 
Du har angett att internpriset tas fram enligt en enskild överenskommelse vid varje 
prestation. Är inte priset baserat på förhandling då istället för självkostnad? 
 
Är det resurskrävande att komma överens för varje enskild prestation? 
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En kommun har svarat att internprissättning mest är ett modebegrepp och att om ett tag så 
kommer ”pendeln att slå”. Vad tror du om framtiden för internprissättning i Sveriges 
kommuner?  
 
Kommer användningen öka eller minska eller vara oförändrad?    
 
Många kommunchefer har angett att deras kommun är för liten för att “leka affär”. Tycker 
du att kommunens storlek har betydelse för internprissättning? 
 
Har den samma syften och effekter oavsett storlek?   
 
Tror du att fler privata aktörer har tagit över viss del av kommunal verksamhet då 
internprissättning har införts på grund av konkurrenssituationen?  
 
I enkäten har de flesta svarat att situationen är oförändrad, vad har du för kommentar på 
det? 

 
Du säger att ni har bytt internprismetod en gång de senaste 10 åren.  
Vilken hade ni innan? 
Vilken bytte ni till? 
Varför bytte ni? 
 
Då man ger enheter självständighet och ansvar för sitt eget resultat kan det ibland finnas 
problem att få dessa att arbeta efter vad som är eftersträvansvärt för hela kommunen. Är 
det något som ni har upplevt på Norrköpings kommun? 
 
Känns det av att enskilda enheter ibland agerar enbart för sitt eget bästa istället för 
helhetens? 
 
Enligt enkäten angivna effekter av internprissättning: 

 Ökad kostnadsmedvetenhet hos personal 

 Mer kostnadseffektiv verksamhet 

 Ökad självständighet hos kommunala enheter 
 
Kan du exemplifiera effekterna? 
 
Du säger att syftet att göra verksamheten mer kostnadseffektiv är det som har varit svårast 
att uppfylla. Hur kommer det sig? 
 
 
Vad är det svåraste med internprissättning? 

 

Finns det något du skulle vilja ändra på med er internprissättning? 
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Bilaga 4: Intervjuformulär, Peter Zinderland, driftschef 
Tekniska kontoret 
 
Hur ser er handel inom Tekniska kontoret ut övergripande? 
 
Supporttjänster från centralt håll utgör den största handeln enligt enkäten. Vad är det som 
ni handlar inom supporttjänster? 
 
Handlar ni något med andra nämnder? 
 
Handlar central enhet av er? 
 
Finns det gratistjänster, det vill säga icke-prissatta tjänster? 
 
Vad har beställar-/utförarmodellen för betydelse för er verksamheten? 
 
Vad tycker ni om beställar-/utförarmodellen? 
 
Vad har ni för sorts ansvar på tekniska nämnden? Ansvarar ni för era 
kostnader/intäkter/resultat/lönsamhet?  
 
Resultatansvar påstås vara det vanligaste enligt enkätsvaren: 
Kan ni påverka ert resultat på önskvärt sätt? I hur stor utsträckning kan ni påverka 
kostnader/intäkter? 
 
Agerar ni främst för att gynna tekniska nämnden eller kommunen som helhet? 
 
Känner ni er begränsade i er interna handel? 
 
Vet du hur priset bestäms för den interna handeln? Av vilket organ? Vilken metod? 
 
Har konkurrenssituationen påverkats av internprissättning? Hur?  
 
Har privata aktörer tagit över delar av de tidigare offentligt producerade tjänsterna? 
 
Har konflikter inom kommunen uppstått på grund av internprissättning? 
 
Vad har internprissättningen lett till för effekter för er? Positiva och negativa?  
 
Hur upplever du administrationen kring internprissättningen? 
 
 
Normer och regler kring internprissättning: 
 
Har ni möjlighet till att förhandla om priserna? 
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Behöver ni ta fram kostnadsinformation till andra enheter/centralt då de ska handla av er? 
 
Har ni några riktlinjer kring hur handel ska ske? Exempelvis med vilka, till vilka priser etc. 
 

 


