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Sammanfattning 
 
 
Titel: Internprissättning av varuflöden – en fallstudie av några företag 

verksamma i Sverige 
 
Uppsatskurs/-ämne:  FEK 591 Magisteruppsats i företagsekonomi, inriktning 

redovisning, 10 poäng 
 
Författare:  Jenny Larsson 
 Martin Skarman 
 
Handledare:  Per Magnus Andersson 
 
Nyckelord:  Internpriser; ekonomistyrning; varuflöden; prisbas; motiv; 

förekomst; (decentralisering)  
 
Problemformulering:  Det finns flera olika möjligheter till prissättning. Det finns inte en 

enda teoretiskt korrekt eller allmänt accepterad metod. Vad är 
anledningen till att använda olika prissättningsmetoder och vilken 
metod är vanligast hos företag? Har det skett förändringar över 
tiden när det gäller val av prismetod? Det finns även olika motiv till 
att införa internprissättning i ett företag. Vad anser ekonomer, på 
företag verksamma i Sverige, vara det viktigaste motivet? Lyckas 
internprissystemet oftast uppfylla sitt syfte eller vilka negativa 
effekter kan uppstå?  

 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera företags 

internprissystem samt att diskutera dels motiv till att införa 
internpriser och dels åtgärder för att undvika negativa effekter.    

 
Metod: Vi har utfört en fallstudie, där vi intervjuat ekonomer på fem 

företag som alla använder internpriser. Vid samtliga intervjuer har 
vi utgått från samma frågor. Angreppssättet är huvudsakligen 
deduktivt, med utgångspunkt från teorin. Teorin prövas mot det 
empiriska materialet. Vår uppsats är till största delen deskriptiv, 
däremot är teorin som vi utgår ifrån mestadels normativ.  

 
Slutsatser:  Cost-plus visade sig vara den klart vanligaste metoden hos 

fallföretagen. Förmodligen är cost-plus metoden så vanlig eftersom 
den är enkel och kan bidra till en rättvis vinstfördelning, vilket är 
viktigt hos våra fallföretag eftersom Skattemyndigheterna ställer 
krav på vinstfördelning mellan bolag inom en koncern. Som motiv 
till införande av internpriser framhöll många skattemässiga skäl 
samt att få in vinster till moderbolaget. De flesta av företagen anser 
att syftet uppnås. Problem som kan uppstå med internprissättning är 
att uppföljningen blir arbetsam, att internpriser måste elimineras i 
lagret samt att valutarisker uppstår vid hantering av internpriser i 
flera olika valutor. Vid en jämförelse av vårt resultat med historiska 
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studier kan det konstateras att både likheter och skillnader finns. 
Arvidssons samt Anderssons och Hanssons undersökningar visar 
precis som vår att en kostnadsbaserad internprissättning är det 
vanligaste. I de två historiska undersökningarna visade sig även 
marknadsbaserad internprissättning vara vanligt, vilket inte alls 
bekräftas i vår undersökning. Lantz et al:s studie uppvisar 
skillnader gentemot vår genom resultatet att förhandlingsbaserade 
internprissystem är det vanligaste bland tillverkande företag. 
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Förord 
 
 
Vi vill tacka alla som gjort vår magisteruppsats i företagsekonomi möjlig. Ett speciellt tack 
vill vi ge vår handledare Per Magnus Andersson för vägledning och engagemang. Ett stort 
tack vill vi också rikta till respondenterna för våra intervjuer – Lena Jonasson-Mejstad, Björn 
Pysander, Agneta Nordström, Beata Ljung, Eva Frenning och Thomas Helén.  
 
 
Lund, den 13 januari 2004 
 
 
Jenny Larsson  Martin Skarman 
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1 Inledning 
 
 
 
I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund till ämnet internprissättning samt belyser de 
problem och frågeställningar som finns. Vi redovisar därefter vilka specifika frågeställningar 
vi ämnar att utreda samt anger syftet med uppsatsen. Slutligen anges de avgränsningar som 
görs samt uppsatsens disposition.   
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Internprissättning är ett ämne som debatterats mycket historiskt sett och som fortfarande är 
föremål för diskussion. I företag som har enheter med självständigt organiserad verksamhet 
finns ett behov av att hantera relationer mellan de olika enheterna. Ett sätt att hantera dessa 
relationer är att använda sig av internpriser. Ett internpris definieras som ett monetärt värde 
knutet till förflyttning av varor, eller överförande av tjänster, från en organisatorisk enhet till 
en annan inom ett och samma företag. 
 
Beroendeförhållandet mellan enheterna bestäms av hur företagets ekonomiska aktiviteter är 
organiserade. Om ett företags samtliga enheter agerar på helt skilda produktmarknader är 
beroendeförhållandet dem emellan sannolikt svagt. Trots ett svagt beroende mellan parterna 
finns ändå ofta resurser som används gemensamt, där en viss styrning med internpriser 
behövs. Om ett företag å andra sidan har ett starkt beroende mellan respektive enheter, ett 
starkt beroende blir framförallt påtagligt i företag där vertikal integration betonas, krävs ett 
mer omfattande internprissystem.  
 
Att integrera ett företags enheter på ett så effektivt sätt som möjligt är en av många uppgifter 
som ett internprissystem bör uppfylla. I en del fall kan det finnas anledning att fastställa de 
interna priserna på ett sådant sätt att integration av divisionernas aktiviteter uppmuntras. I 
andra fall kan det vara viktigare att göra enheterna så oberoende av varandra som möjligt 
genom att avråda samarbete. Det är viktigt att internprissystemet uppmuntrar till ett 
utformande av organisationen som stödjer företagets affärsstrategi. 
 
Det finns olika sätt att utforma interna priser. De flesta har emellertid en faktor gemensamt, 
att de utgör en vinst för en enhet och en lika stor kostnad för en annan enhet. Ett höjt 
internpris ökar leverantörens intäkter och därmed även mottagarens kostnader. På detta sätt 
uppkommer ett nollsummespel.  
 
Information som sänds ut till företagets enheter via internpriser och som styr beslut om var 
enheterna köper respektive säljer varor eller tjänster, fungerar även som input till andra beslut. 
Sådana beslut kan vara huruvida en enhet skall fortsätta eller lägga ned produktionen av en 
vara eller tjänst, om en enhet bör expandera eller läggas ned eller om en manager förtjänar en 
befordran eller att bli uppsagd. Eftersom de monetära värden som appliceras på interna 
leveranser får ett flertal konsekvenser är det viktigt att de fastställs på ett rättvisande sätt och 
stödjer företagets strategi.1  

                                                           
1 Emmanuel et al (1990), s. 277 ff. 
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1.2 Problematisering 
 
Jämfört med en del andra ekonomistyrningsproblem, t.ex. budgetering och användning av 
ekonomiska mått, har internprissättning ansetts vara ett relativt litet problem. Problemet har 
emellertid visat sig vara svårlöst. Det kan bero på att internprissättning har många olika 
effekter på ett företags verksamhet. Å ena sidan kan ett internprissystem ses som ett 
nollsummespel, där en division går med vinst på bekostnad av en annan. Å andra sidan kan 
det ses som en företagsstrategi som påverkar integrationen respektive differentieringen i ett 
företag. Trenden går emot att betrakta internprissystem som ett verktyg för intern styrning.2  
 
Det finns åtskilliga åsikter om hur ett internprissystem skall utformas på bästa sätt. 
Samuelsson framhäver fyra egenskaper som systemet bör ha för att vara effektivt: ge korrekt 
beslutsunderlag, tillåta tillfredsställande resultatmätning, ge incitament till beslut som är 
rationella för helheten samt vara administrativt effektivt.3 Frågan är om det går att utforma 
system som uppfyller samtliga dessa egenskaper eller måste en eller flera bortses ifrån för att 
kunna uppfylla de egenskaper som anses vara viktigast? Vad anser egentligen företag, som 
använder sig av internprissättning, vara den viktigaste egenskapen hos ett internprissystem? 
 
En decentraliserad organisation förutsätts oftast vara ett krav för internprissättning. Ett perfekt 
internprissystem bör alltså innebära att de olika delarna har fullständig autonomi. Ett annat 
villkor är att systemet skall maximera hela företagets sammanlagda vinst, s.k. aggregerad 
optimering. Det råder motsättningar mellan de två villkoren: självständighet och aggregerad 
optimering. Dessa motsättningar benämns internprissättningsproblemet.4 
 
Decentralisering och divisionalisering hör starkt ihop men bör ej behandlas som en och 
samma företeelse. Decentralisering kan beskrivas som ”delegering av befogenhet att fatta 
beslut” och divisionalisering har utöver detta även ”delegerat resultatansvar”. Det finns en 
stark koppling mellan de två eftersom divisionalisering innefattar decentralisering. 
Anledningen till att decentralisering förekommer i organisationer är att enheterna skall bli så 
självständiga som möjligt och få möjlighet att fatta egna beslut. Att kunna påverka den egna 
enhetens verksamhet ses som en motivationshöjande åtgärd som i sin tur kan gagna hela 
företaget. Risken som uppstår vid utformande av internprissystem är att för stort 
hänsynstagande tas till att främja enheternas självständighet, på bekostnad av hela företaget. 
Det är av yttersta vikt att ett internprissystem är rättvist. Om cheferna för olika enheter 
upplever internpriserna som rättvisa är det mer sannolikt att de strävar efter företagets totala 
bästa.5 Hur ser det ut i praktiken, har alla företag med internprissättning automatiskt 
decentralisering? Hur uppnås rättvisa internprissystem?  
 
Under 1960- och 1970- talet skedde stora förändringar bland svenska företag, 
divisionalisering blev mer och mer vanligt. Frågan är om de internprissättningsmetoder som 
användes då fortfarande är gångbara eller om betydande förändringar har skett? 
 
Att organisera ett företags enheter och utforma ett internprissystem som stödjer det beteende 
som är önskvärt är i sig en svår uppgift. Att sedan behöva uppdatera systemet för nya 
strategier som uppkommit, p.g.a. förändringar i marknad eller teknologi, gör det ännu svårare. 
                                                           
2 Emmanuel et al (1990), s. 277.  
3 Samuelsson et al (2001), s. 316. 
4 Lantz (1998). 
5 Lantz et al (2002). 
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Omorganisationer är kostsamma och kräver tid, organisationen tenderar därför ofta att bli 
statisk trots att den befinner sig i en dynamisk omvärld. Uppgiften att få nya strategier att 
passa in i den existerande organisationen faller därmed på det interna prissystemet.6 Vilka 
svårigheter kan egentligen uppkomma vid utformningen av systemet? Hur ser det ut bland 
företag, stödjer deras internprissystem de strategier som finns och de beteenden som är 
önskvärda? Vilka problem finns med att skapa dynamiska internprissystem i organisationer 
som oftast är statiska och svårföränderliga? Var i organisationen förekommer internpriser 
framförallt i företag som är verksamma i Sverige? 
 
Olämpliga system kan leda till bristande kongruens med företagets visioner och felaktigt 
uppmuntra chefer för olika enheter att bli alltför konkurrensinriktade. I vissa situationer kan 
det vara lämpligt med helt fristående enheter, agerande på olika marknader med separata 
produkter, som strävar efter sitt eget bästa. Om marknaden emellertid förändras så kan ett 
närmre samarbete behövas där företagets totala resultat är viktigast, t.ex. kan så vara fallet om 
enheterna tillsammans måste designa och tillverka en produkt.7 Hur kan man undvika att 
internpriser uppmuntrar enheterna till att enbart sträva efter sitt eget bästa, på bekostnad av 
företagets totala resultat? Vilka övriga nackdelar kan uppkomma vid internprissättning? Vilka 
åtgärder kan vidtas för att undvika negativa effekter? 
 
Det finns flera olika möjligheter till prissättning, t.ex. kostnads-, förhandlings eller 
marknadsbaserat pris. Vi beskriver de olika alternativen i teorikapitlet ingående. Det finns inte 
en enda teoretiskt korrekt metod, inte heller en enda i praktiken allmänt accepterad metod. 
Det handlar om att välja.8 Vad är egentligen anledningen till att använda olika 
prissättningsmetoder och vilken metod är vanligast bland företag?  
 
I multinationella företag finns andra faktorer, vilka inte har med organisationens verksamhet 
att göra, som bör tas i beaktande vid internprissättning. Faktorer som påverkar kan vara 
beskattning, tullar etc. Såvida sådana icke rörelseanknutna faktorer tas med i 
beslutsunderlaget finns i övrigt stor frihet att utforma ett internprissystem efter den 
ledningsfilosofi som existerar i företaget. Den vanligaste anledningen till att använda 
internprissättning i multinationella företag är att optimera den totala lönsamheten samt att 
kunna värdera dotterbolags individuella lönsamhet.9 Frågan är hur mycket dessa icke 
rörelseanknutna faktorer påverkar den interna prissättningen? Kan de få till följd att ett 
multinationellt verksamt företag väljer en annan prissättningsmetod än vad som annars varit 
optimalt?  
 
Det finns många olika motiv till att införa internprissättning i ett företag. Samuelsson nämner 
två faktorer som huvudsaklig anledning, att möjliggöra decentralisering och ekonomiskt 
ansvar på lokal nivå samt att använda internpriser som informationsbärare för beslut i 
verksamheten centralt och lokalt på kort och lång sikt.10 Vad anser egentligen ekonomer, på 
företag verksamma i Sverige, vara det viktigaste motivet till införande av internpriser? 
 
Vi ställer oss även frågan om internprissättning är oumbärligt eller om det finns andra 
metoder för att uppnå den effekt som internpriser skall ge? Är det vanligt att man i företag 
prövat alternativa system eller har flexibiliteten enbart rört sig inom internprissättning?  

                                                           
6 Emmanuel et al (1990), s. 277 ff. 
7 A.a., s. 277 ff. 
8 Samuelsson et al (2001), s. 281.  
9 A.a., s. 299. 
10 A.a., s. 273. 
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Frågorna runt ämnet internprissättning är många och tiden för knapp för att kunna utreda 
samtliga ovanstående frågeställningar. Nedan presenterar vi de frågor som är speciellt 
intressanta och som vi valt ut för närmre undersökning. 
 
 

1.3 Konkretiserad frågeställning 
 
I denna uppsats ämnar vi utreda följande frågor: 
 
• Vilka metoder av internprissättning används i företag samt vad är anledningen till dessa 

val? 
• Vilka förändringar av internprissättningsmetoder har skett över tiden, ser användningen av 

internpriser idag annorlunda ut än vad tidigare undersökningar visat? 
• Vilka syften finns till att införa internprissystem och lyckas systemen uppfylla dessa 

syften? 
• Vilka problem kan uppkomma vid införande av internpriser och vad gör företagen för att 

reducera dessa negativa effekter? 
 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera företags internprissystem samt att 
diskutera dels motiv till att införa internpriser och dels åtgärder för att undvika negativa 
effekter.    
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Eftersom internprissättning i sig är ett brett ämne har vi varit tvungna att avgränsa oss. Vi 
belyser enbart prissättning av interna varuflöden och avgränsar oss därmed ifrån 
internprissättning från serviceavdelningar.  
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1.6 Fortsatt disposition 
 
Kapitel 2 
I det andra kapitlet redogör vi för och motiverar den valda metoden, samt diskuterar dess för 
och nackdelar. Vi beskriver även tillvägagångsättet i uppsatsen samt ger källkritik.   
 
Kapitel 3 
Kapitel tre, som är början på teoriavsnittet, inleds med några grundläggande definitioner inom 
ämnet internprissättning. Därefter redogörs för motiv med internpriser samt olika metoder 
som kan användas. Avslutningsvis beskrivs internationella faktorer som påverkar 
internprissättning. 
 
Kapitel 4 
Kapitel fyra, som är en fortsättning på teoriavsnittet, redogör för tidigare utförda 
undersökningar, liknande vår egen, inom området internprissättning. 
 
Kapitel 5 
I kapitel fem redovisar vi resultatet av vår empiriska undersökning, företag för företag. 
 
Kapitel 6 
Kapitel sex inleds med en sammanställning i tabellform av respondenternas svar. Därefter 
analyseras svaren och jämförs med teori samt de empiriska undersökningar som redovisats i 
kapitel fyra. 
 
Kapitel 7 
Kapitel sju sammanfattar den resultatdiskussion som förts i kapitel sex, med tyngdpunkt på de 
frågor som vi ämnat svara på i den inledande frågeställningen. 
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2 Metod 
 
 
 
I följande kapitel redogör vi för tillvägagångssättet i uppsatsarbetet. Vi motiverar den valda 
metoden med dess för- och nackdelar samt ger källkritik.   
 
 
Vi inledde uppsatsarbetet med att formulera en frågeställning. Ett resonemang fördes kring 
vilka frågor vår undersökning framförallt skall besvara och vilka frågor som inte bör 
behandlas. På detta sätt avgränsar vi uppsatsen. Vi reflekterade också över vad vi vill 
åstadkomma med undersökningen, vilket innebär att de viktigaste frågeställningarna 
formulerades till ett syfte. Därigenom kan vi ge en klar och tydlig bild av vad vår 
undersökning skall bidra till. Syftet kan vi sedan använda oss av under arbetets gång för att 
avgöra vad som är relevanta bidrag till uppsatsen.11  
 
Efter att ha fastställt syftet uppkom frågan hur uppsatsarbetet skall fortlöpa. Vilken metod 
som vi kommer att använda oss av diskuterades och fastställdes. Vi har redan, från tidigare 
företagsekonomiska kurser, en del kunskap som gör att vi kan ta oss an problemet. Vi 
använder oss därtill av ämnesspecifik litteratur för att samla in ytterligare kunskap. Efter att 
ha fått en bred förståelse av ämnet internprissättning samlar vi sedan in ny kunskap i en 
empirisk undersökning. I det här fallet består den empiriska undersökningen av fallstudier av 
företag som genomförs genom muntliga intervjuer. De tankar som vi har om vad uppsatsen 
skulle kunna leda till har en viss påverkan på vad vi vill ta reda på och var vi söker svaren, 
utan att det därmed skall leda till något specifikt önskat resultat av undersökningen. Utifrån 
den teori vi läst skapar vi egna idéer till lösningar. I den empiriska studien undersöker vi om 
idéer kan bekräftas eller dementeras. Vi kan även utarbeta helt nya idéer till lösningar som vi 
sedan i analysen jämför med hur väl de överensstämmer med den teoretiska referensramen. 
Frågan är vilka egna undersökningar som kan vara lämpliga.12 Vi kommer nedan att diskutera 
valet av undersökningsmetod.  
 
 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ studie 
 
Den kvantitativa metoden syftar till att få fram information om siffror och mängder, utifrån 
det görs statistiska analyser. Den kvalitativa metoden vill framhäva forskarens uppfattning 
eller tolkning av informationen.13 Vad gäller undersökningens uppläggning är skillnaden att 
kvalitativa undersökningar präglas av flexibilitet, medan kvantitativa undersökningar präglas 
av strukturering.  
 
Flexibilitet i fallet med kvalitativ undersökning gäller framförallt möjligheten att korrigera fel, 
hur frågorna ställs samt möjligheten till utveckling under undersökningens gång. Styrkan är 
att frågeställningen kan förstås bättre, svagheten är att det blir svårare att jämföra information 
från olika undersökningsenheter. Strukturering i fallet med kvantitativ undersökning avser att 

                                                           
11 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997), s. 10 f. 
12 A.a., s. 10 f. 
13 Holme & Solvang (1996), s. 76. 
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utvecklingen av frågeställningen sker först och är skild från den konkreta 
informationsinsamlingen, samt att alla undersökningsenheter får samma frågor och 
svarsalternativ. Styrkan hos den kvantitativa metoden är att generalisering möjliggörs. 
Svagheten är att det inte finns någon garanti för att informationen som samlas in är relevant 
för frågeställningen.  
 
Med den kvalitativa metoden har informationskällan stor frihet att uttrycka sina egna 
uppfattningar, informationsinsamlingen blir anpassad efter informatörens situation. 
Informationen om det undersökta objektet blir därmed mer trovärdig, men att det skulle vara 
giltigt för andra liknande objekt är inte självklart. I den kvantitativa metoden införskaffas 
informationen på ett sätt som präglas av avstånd och urval. Det är undersökaren som avgör 
vad som är viktigt att ta upp. Informatören svarar enbart på de frågor som ställs.14 
 
Valet av metod görs enklast utifrån problemformuleringen. Vi inriktar oss på att få en 
fullständig förståelse för användning av internprissystem hos företag som är verksamma i 
Sverige. Samtidigt vill vi ha en möjlighet att jämföra företag och i viss mån kunna uttala oss 
om trender rörande val av internprissättningsmetoder. Det är då lämpligast att utföra en 
kvalitativ studie i form av fallstudier på några få utvalda företag. En kvantitativ studie, med 
t.ex. enkäter, hade varit rimligare om undersökningens avsikt var att påvisa statistiska 
samband eller frekvenser.15 Med fallstudie menas att ett fåtal objekt, i det här fallet företag, 
undersöks i ett flertal avseenden. En fallstudie kan vara ett sätt att illustrera en situation eller 
ett hjälpmedel för att kunna skapa hypoteser. Särdrag hos fallstudien är betoning av 
aktörsrollen hos det som studeras, studier av historiska förlopp och en god förmåga att 
kommunicera med verkligheten.16 Fallstudier kan vara förberedande undersökningar eller 
utgöra grund för hela undersökningar.17 I denna uppsats använder vi oss av det senare 
alternativet men resultatet skulle kunna användas som grund för vidare forskning. En 
möjlighet skulle vara att enbart göra en fallstudie av ett företag, för att få en djup förståelse av 
företeelsen internprissättning inom en organisation. Problemet hade då emellertid uppstått att 
det inte funnits någon möjlighet att uttala sig om mönster generellt för företag. Det har 
tidigare visat sig att en kvalitativ fallstudie av 4-6 företag är det mest lämpliga, för de syften 
vi vill uppfylla. Om fler än sex fall studeras finns risken att djupet förloras, det finns inte 
tillräckligt mycket tid och resurser att studera företagen ingående.  
 
 
2.1.1 Vår fallstudie 
 
Vi har valt ut 5 företag som har lite varierande produkter, men det gemensamt att de tillverkar 
konsumtionsvaror eller mindre husgeråd. En del företag tillverkar inte själv men har egna 
produkter. Anledningen till att vi främst valt tillverkande företag är att de i större utsträckning 
använder sig av internprissättning än tjänsteföretag.18 Anledningen till att vi har valt företag 
som framförallt producerar konsumtionsvaror är att vi är mest intresserade av denna kategori 
av företag. I urvalet har vi inte lagt någon vikt vid huruvida företagen är börsnoterade eller ej. 
1967 utfördes en undersökning av internprissystem i svenskt näringsliv av Göran Arvidsson. 
Studien visade att internprissättning var vanligt förekommande i såväl börsnoterade som icke 
börsnoterade bolag. Därför har vi inte gjort något urval med hänsyntagande till börsnotering. 

                                                           
14 Holme & Solvang (1996), s. 82. 
15 A.a., s. 76 f. 
16 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997), s. 104 ff.  
17 Rosengren & Arvidson (1991), s. 120 f.  
18 Lantz et al (2002). 
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Resultatet visade även på att råvaror, halvfabrikat och färdigvaror i princip alltid var föremål 
för internprissättning. Av den anledningen har vi valt att undersöka prissättning av interna 
varuflöden.19  
 
Närheten till det som undersöks i den kvalitativa metoden gör att informationen blir giltig, 
men problemet är att forskarens upplevelse kan vara felaktig. Det är också svårt att veta hur 
information fås som är så giltig som möjligt. Skall forskaren vara aktiv eller passiv? Vi kan i 
vår studie i viss mån värja oss mot dessa risker genom att vi är två som närvarar vid 
intervjuerna.20  
 
Vi genomför studien med hjälp av intervjuer med personer på företagen som är insatta i 
internprissättningen – respondenterna. Vi har som forskare satt de tematiska ramarna genom 
en intervjumall, men i övrigt styr respondenten utvecklingen av samtalet.21 Intervjumanualen 
består av de frågor som vi har särskilt intresse av att belysa. Vi önskar att få så tydliga svar på 
frågorna som möjligt, men anledningen är ändock mest att ha den som handledning för 
intervjun. Vi skickade den i förväg till respondenterna för att de skall kunna förbereda sig och 
verkligen svara på det vi önskar. Företagets system för internprissättning är vårt huvudsakliga 
intresseområde. Mindre intresse riktas mot respondenternas personliga uppfattning, även om 
det kan vara av visst intresse.  
 
Vid urvalet har vi sökt efter företag som använder internpriser, eftersom vi inte är intresserade 
av att undersöka huruvida företag använder internpriser eller inte. Respondenterna bör också 
ha goda kunskaper om internprissystemet, men p.g.a. brist på tid och tillgång till information 
kan vi inte försäkra oss om att vi får tala med den mest lämpade på företaget. Vi vill också att 
företagen skall tillhöra liknande branscher, men ser samtidigt gärna en viss variation. Urvalet 
skall inte ske slumpmässigt eller tillfälligt, utan utifrån vissa medvetet formulerade kriterier 
som är teoretiskt och strategiskt definierade.22 Vi valde att studera företag som tillverkar 
konsumtionsvaror eller mindre husgeråd, d.v.s. varor som konsumenter förbrukar snabbt eller 
använder i privatlivet. Därmed är företag inom servicesektorn och den finansiella sektorn 
uteslutna. Likaså är företag som uteslutande säljer produkter för industriella ändamål, företag 
som säljer större kapitalvaror, t.ex. bilar eller vitvaror, byggföretag, medieföretag samt rena 
detaljistföretag uteslutna. När vi valde ut företag letade vi främst i Gula Sidorna. Det skulle 
vara företag som ligger i vår geografiska närhet, för att det inte skulle bli för dyrt eller 
tidskrävande att göra besöksintervjuer. Denna begränsning kan förstås ge en viss snedvridning 
i representativiteten och det är vi medvetna om. Vi studerade företagens webbplatser på 
Internet innan vi ringde upp dem. När vi sedan ringde kontrollerade vi först att de använder 
internpriser på interna varuflöden, därefter frågade vi om vi kunde få göra en intervju med en 
lämplig medarbetare på företaget.  
 
 

2.2 Induktiv och deduktiv metod 
 
Det finns två angreppssätt, induktivt respektive deduktivt angreppssätt. Induktion söker 
regelbundenheter i ett antal händelser och om dessa regelbundenheter håller i sig kan en 
hypotes formuleras. Induktion har således sitt ursprung i empirin. Deduktion däremot utgår 

                                                           
19 Arvidsson (1971), s. 6. 
20 Holme & Solvang (1996), s. 94. 
21 A.a., s. 99. 
22 A.a., s. 101. 
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från det teoretiska forskningsarbetet, ur teorier härleds kunskap.23 Induktion är upptäcktens 
metod och deduktion är bevisandets metod.24 I teorikapitlet tar vi först upp relevant teori inom 
området internprissättning. Därefter redovisar vi i det empiriska kapitlet den information som 
erhålls i studierna av fallföretag. Efter informationsinsamlandet jämför vi det teoretiska 
materialet med det empiriska i analyskapitlet. Det vi särskilt studerar är skillnader och likheter 
mellan teoretiska antaganden och empiriskt resultat. I analysen undersöks alltså om vi kan 
förstärka eller försvaga tilliten till teorin, ursprung tas i teorin och kontrolleras i empirin. På så 
sätt kommer vi huvudsakligen använda oss av den deduktiva metoden. Lite inslag av 
induktion kan emellertid också förekomma i uppsatsarbetet, då nya antaganden som inte 
förekommer i teorin kan göras utifrån den empiriska undersökningen.  
 
 

2.3 Normativ respektive deskriptiv ansats 
 
Ansatser som är inriktade på att komma fram till förslag på hur problem bör lösas, benämns 
normativa.25 Vi anser att den teorilitteratur vi använder oss av huvudsakligen är normativ, 
eftersom den till stor del anger hur internprissättning bör användas på bästa sätt. En 
undersökning är explorativ när inget eller enbart lite till en början är känt om det som skall 
undersökas, mycket behöver därmed upptäckas. Deskriptiv är undersökningen i stället om 
syftet främst är att beskriva studieobjektet.26 Vår empiriska undersökning är till största delen 
deskriptiv. Vi vill inte uttala oss om vad som är den mest optimala internprismetoden för 
interna varuströmmar, därav kan vår undersökning ej sägas vara normativ. Eftersom vi utgår 
ifrån företag som använder internprissättning, är huvudsyftet att beskriva internprissystemen 
och analysera användningen av dessa. Till viss del är undersökningen också explorativ, 
eftersom vi är öppna för nya upptäckter om företagen och det som rör deras internprissystem.  
 
 

2.4 Källor 
 
 
2.4.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är data som har samlats in för tidigare ändamål. Det är i regel enklare och 
billigare att använda sig av sekundärdata än att samla in primärdata.27 Vi använder oss i 
uppsatsen av en hel del sekundärdata, bl.a. metodlitteratur och teorilitteratur inom området 
samt aktuella artiklar. Även till empirin, där vi mest använder oss av primära källor, finns 
kompletterande sekundärdata om företagen, främst hämtat från företagens hemsidor men även 
från broschyrer och liknande.  
 
Litteraturen har vi främst lånat på Ekonomihögskolans bibliotek. Vi har sökt efter böcker som 
behandlar internprissättning i LOVISA och har då använt sökord som internpris eller 
internprissättning. Vi har även sökt efter artiklar i databaser som t.ex. Elin, FAR Komplett 
och Affärsdata. Liknande sökord användes i artikeldatabaserna, men utöver de svenska 
användes även engelska transferprice. En del artiklar har även funnits via söksidan Google på 

                                                           
23 Rosengren & Arvidson (1991), s. 23. 
24 Holme & Solvang (1996), s. 51. 
25 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997), s. 96.  
26 Rosengren & Arvidson (1991), s. 89 f. 
27 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997), s. 65 f. 
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Internet. Många böcker har vi blivit rekommenderade att läsa av handledaren. 
Rekommenderade böcker var Samuelssons Controllerhandboken, Paulsson-Frenckners 
Internprestationer som företagsekonomiskt bedömningsproblem, Arvidssons Internpriser, 
Bergstrands Ekonomistyrning samt handledarens egen avhandling Internprissättning inom 
offentlig förvaltning.  
 
Vi har försökt att använda oss av så aktuell litteratur och artiklar som möjligt. Vi kan 
emellertid inte helt försäkra oss om att alla källor är aktuella utan får använda oss av de som 
finns att tillgå. På grund av tidsbrist har vi knappast någon möjlighet att mäta 
sekundärkällornas tillförlitlighet. De böcker som rekommenderats av handledaren kan vi vara 
någorlunda säkra på att de är tillförlitliga eftersom handledaren själv är insatt i ämnet och har 
skrivit en egen avhandling. Tillförlitligheten är speciellt svår att mäta på artiklarna, 
framförallt när det gäller de som vi funnit via Google. Vi har emellertid försökt att försäkra 
oss genom att enbart referera till artiklar som är skrivna på en högre nivå. Vi har bl.a. använt 
oss av Lantz artiklar som är skrivna för en avhandling. Björn Lantz har i sin nyligen skrivna 
avhandling gjort en genomgång av litteraturen om internprissättning, vilket har hjälpt oss i 
litteratursökandet .  
 
 
2.4.2 Primärdata 
 
Primärdata är den data forskaren själv samlar in och som sker för ett bestämt ändamål.28 Vår 
primärdata är enbart den vi erhåller vid intervjuerna. Ett problem som uppstår vid intervjuerna 
är att det är svårt att uppfatta allt och samtidigt anteckna. Risken minimeras emellertid genom 
att vi är två som närvarar. En möjlighet skulle vara att göra ljudinspelningar för att garanterat 
få med allt, vi har emellertid avstått från denna möjlighet då vi anser att det skulle kunna 
verka stressande och hämmande för respondenterna. Efter intervjuerna har vi skickat en 
sammanställning av svaren till respondenterna, för att de skall få en chans att korrigera 
eventuella fel och svara på frågor som uppstått efter intervjun. Denna åtgärd minimerar risken 
för feltolkningar. 
 
 

                                                           
28 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997), s. 65 f. 
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3 Internpristeori 
 
 
 
I kapitel tre redogörs för motiv med internprissättning samt olika metoder som kan användas 
vid uppbyggnad av internprissystem, för att läsaren skall få en djupare insikt i ämnet. Vid 
redogörelsen för olika prissättningsmetoder följer vi Samuelssons genomgång i 
Controllerhandboken. Huvudargument anges för varje metod samt vilka negativa effekter som 
kan uppstå. Inledningsvis ges några definitioner för att läsaren lättare skall kunna ta texten 
till sig. Kapitlet avslutas med en redogörelse för internationella faktorer som påverkar 
internprissättning. 
 
 

3.1 Inledande definitioner 
 
Med prestationer avses produkter (innefattande varor och tjänster) som är: 
 
• Identifierbara (i tid och rum) 
• Mätbara (kvantifierbara) 
• Ekonomiskt värderbara (i pengar) 
• Valbara (bör vara möjliga att avstå ifrån eller åtminstone gå att anskaffa på alternativt sätt) 
 
Prestationer som levereras mellan (mer eller mindre) oberoende enheter inom ett bolag 
benämns internprestationer. En förutsättning är dock att enheterna har enskild resultat- eller 
kostnadsberäkning. En enhet kan t.ex. vara ett bolag inom en koncern eller en avdelning inom 
ett oberoende företag. 
 
Definitionen av internpris är det värde som fastställs på en internprestation.  
 
Internprissättning är det område inom ett företag som innefattar användning av priser.     
 
Det existerande systemet av internprissättning i ett företag, som innefattar fastställande och 
användande av priser, benämns internprissystem.  
 
Den registrering (belastning eller gottskrivning) som utförs av internpriser kallas 
internavräkning.29  
 
 

3.2 Motiv till internprissättning 
 
Undersökningar som gjorts av företag visar att det finns en rad olika syften med 
internprissättning. Ett syfte är att möjliggöra en uppdelning av företaget i autonoma enheter. 
Om internleveranser mellan de olika autonoma enheterna förekommer så innebär det att 
ekonomiska värden transporteras mellan enheterna. Detta skall då rimligtvis påverka de 
berörda enheternas resultat. Därför måste internprestationer definieras, mätas och värderas. 
Enheternas chefer måste dessutom kunna agera efter de givna riktlinjerna för att det skall 

                                                           
29 Arvidsson (1971), s. 4 f. 
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kunna röra sig om autonomi. Detta syfte anges som internprissättningens autonomiskapande 
roll. 
 
Ett annat syfte är att använda internprissättning som instrument för rättvisande 
resultatbedömning av delverksamheter och organisatoriska enheter. I det återspeglas 
internprisernas resultatbedömningsroll. Resultatbedömningen har både en extern och en intern 
sida. Frågor om internprisernas betydelse, anläggnings- och lagervärdering i boksluten samt 
korrekta priser på leveranser mellan företag inom samma koncern hör till den externa sidan. 
Till den interna sidan hör frågor som rör organisatoriska enheter, delverksamheter och 
målgrupper.  
 
Ett tredje syfte är att använda internpriser som underlag för beslutsfattande centralt och lokalt, 
d.v.s. att använda internpriser som styrinstrument. Det innebär att planeringen av de interna 
flödena inte behöver göras centralt, utan istället används priser för att styra produktions- och 
leveransbeslut. Människors beteenden går emellertid inte att programmera eller alltför säkert 
förutsäga. Däremot kan de internpriser som anses normala, justeras upp och ned beroende på 
vad som önskas främjas. Företagsledningen kan genom att stimulera eller begränsa 
efterfrågan styra lokala beslut om produktionsvolymer, produktkvaliteter, försörjningskanaler 
osv. Det är viktigt att använda det mest lämpliga internpriset för att uppnå önskad effekt.30  
 
Ett fjärde syfte är att motivera affärsmässighet och kostnadsmedvetande. För att uppnå 
affärsmässighet och kostnadsmedvetande krävs uppmärksamhet, motivation och fokusering. 
Priset som sätts på en resurs framhäver dess alternativvärde. Om kostnaderna för resurser 
anges, bör det stimulera den som tar resursen i anspråk till kostnadsmedvetenhet. På samma 
sätt bör internpriserna ge leverantörerna incitament till att leverera det som köparna är 
beredda att betala för. Många företag har uppfattningen att leverantörerna är de som främst 
påverkats i positiv riktning av införandet av internprissättningen. De har nämligen blivit mer 
kundinriktade.  
 
Dessa kategorier av syften till att använda sig av internpriser handlar främst om 
beteendepåverkan. Internpriser kan även sägas ha tre funktioner.31 Den första är 
fördelningsfunktionen, med vilken menas att internprissättning är ett alternativ till 
kostnadsfördelning med pålägg eller fördelningsnycklar. Det krävs en definierad 
internprestation som priset kan knytas till. Informationsfunktionen handlar t.ex. om var 
kostnader och intäkter uppstår och vilka värden som överförs från en enhet till en annan. 
Styrningsfunktionen är den tredje. Internpris som styrinstrument har behandlats ovan.  
 
Olika syften och funktioner ställer specifika krav på utformningen av internprissystemet och 
påverkar därmed vilket pris som skall tillämpas.32  
 
 

3.3 Negativa effekter 
 
Det finns naturligtvis svårigheter och risker med internpriser. Om felaktigheter finns i priserna 
eller om de blivit föråldrade sedan budgetprocessen genomförts, riskerar de interna 
resultaträkningarna att bli inaktuella. Felaktigheterna kan leda till ointresse för både kostnads- 

                                                           
30 Samuelson (2001), s. 275 ff. 
31 A.a., s. 279. 
32 A.a., s. 281. 
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och intäktskomponenter, vilket i sin tur kan bidra till att sämre beslut tas än om besluten hade 
baserats på kostnadskalkyler.  
 
En annan negativ effekt som kan uppstå är att internvinster i mellanliggande led kan öka den 
upplevda kostnadsnivån i senare led. På så sätt finns risk för att beslut, som hade varit 
lönsamma för företaget som helhet, ej genomförs. En ytterligare risk är att företaget drabbas 
av tidsförlust p.g.a. utdragna prisförhandlingar eftersom det ofta anses lättare att förhandla 
internt än externt. Slutligen finns risken för missbruk av styrsystemet.33  
 
Specifika nackdelar för olika prissättningsmetoder anges nedan. 
 
 

3.4 Olika metoder för internprissättning 
 
Det finns flera olika metoder som används vid fastställande av interna priser. Frenckner 
gjorde 1954 en indelning i fyra olika värderingsprinciper: 
 
• Anskaffnings- och framställningskostnad (särkostnad eller självkostnad) 
• Knapphetsvärde (marginalnytta, marginalkostnad eller marknadspris) 
• Konstruerat värde (t.ex. standardkostnad) 
• Ingen prisvärdering (d.v.s. internpriset baseras ej på kostnader eller knapphetsvärden)  
 
Arvidsson anser att det enbart finns tre olika metoder, kostnadsbaserad-, 
alternativvärdesbaserad- och förhandlingsbaserad internprissättning. Eccles delade 1986 in 
internprissystem i fyra historiska teorier, ekonomiska teorin, matematiska programmeringen, 
redovisnings- samt managementteorin. Grabski (1985) delar precis som Eccles in internpriser 
i teorier, ekonomisk, matematisk, programmering och beteendestyrning. Ett avslutande 
exempel utgör McAulay & Tomkins indelning 1992 av internpriser efter funktionella, 
ekonomiska, organisatoriska eller strategiska avsikter.34 Det finns således åtskilliga olika 
teorier och åsikter om strukturering av internprismetoder. Vi kommer i detta kapitel beskriva 
de i litteraturen mest vanligt förekommande internprismetoderna. Vid genomgången följer vi 
Samuelssons indelning i Controllerhandboken. Skillnaden mellan de olika metoderna består i 
vad internpriset skall förmedla och även hur priset skall beräknas. Internpris kan enligt 
Samuelsson vara ett uttryck för: 
 
• Leverantörens kostnad 
• Prestationens externa värde 
• En flerdimensionell bedömning av värdet 
• Vad parterna enas om är det rätta värdet 
• Vad en central enhet bestämmer är värdet 
• Att värdet skall betraktas som noll 35                                
 

Inom var och en av ovanstående punkter finns ett flertal olika metoder för prissättning, vilka 
vi kommer att redogöra för nedan.  
 
 
                                                           
33 Bergstrand (1993) 
34 Lantz et al (2002). 
35 Samuelsson et al (2001), s. 281. 
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3.4.1 Kostnadsbaserade internpriser 
 

Internpriser som tar sin utgångspunkt i leverantörens kostnader har som huvudsyfte att 
förmedla kunskapen om att varor och tjänster aldrig är gratis. En mottagare skall inte fritt få 
utnyttja det som en producerande enhet erbjuder, precis som externa enheter aldrig erbjuder 
något gratis eller att kostnader alltid uppstår om mottagaren tvingas producera själv. Med en 
kostnadsbaserad prissättning är också tanken att den mottagande enheten inte skall behöva 
bära högre kostnader än tillverkningskostnaderna eftersom ingen vinst är realiserad förrän 
försäljning sker externt. Genom att priset är kostnadsbaserat är en jämförelse av vad det kostar 
att producera själv enkel att genomföra. 
 

En annan anledning till att välja kostnadsbaserat pris är att kostnaderna skall följa med och 
ackumuleras i hela produktionsprocessen. På så sätt ges information om kostnaderna i varje 
produktionsled och en jämförelse med försäljningspriset mot den externa marknaden ger 
information om lönsamheten. Om leverantörens ekonomiska ansvar är kostnadsansvar så är 
det även rimligt att detta får genomslag i internprissättningen. En ytterligare anledning kan 
vara att varan eller tjänsten är så unik att det inte finns någon annan rimlig värderingsbas. 
 

Kostnaden kan förkalkyleras eller räknas ut i efterhand allt efter vilka behov som finns i 
företaget. Om syftet med de interna priserna är att få beteendeförändringar kan förkalkylerade 
priser ge bra incitament. Det kan även vara möjligt att justera förkalkylerade priser i efterhand 
för att uppnå en korrekt avräkning, men samtidigt informera beställarna i förhand om 
prisnivån såvida informationsbehovet finns.36 
 

Det finns olika former av kostnadsbaserad internprissättning, vi redogör här för de vanligaste. 
 

 
3.4.1.1 Självkostnad – full tillverkningskostnad 
 
Tanken med denna form av kostnadsbaserad prissättning är att leverantören skall få ersättning 
för samtliga kostnader, direkta såsom indirekta. Kostnaderna skall föras vidare till den 
mottagande enheten och bäras av denna. Genom att samtliga kostnader förs vidare från led till 
led kan det i slutändan bedömas om prestationen är lönsam.  
 
Fördelen med självkostnad är att det ger en klar bild av vilka kostnader som mottagaren 
kommer att tvingas bära och det möjliggör en bedömning av om varan eller tjänsten blir 
lönsam för den mottagande enheten att utnyttja. Eftersom den producerande enheten får 
fullständig täckning av samtliga kostnader lyfts kostnadsbärandet över till den mottagande 
enheten. Detta ger leverantören möjlighet att arbeta mot ett nollresultat. Det finns även en 
allmän uppfattning om att självkostnader är objektiva och rättvisa.  
 
Det finns nackdelar med alla former av internprissättning. Problemet med fullständig 
kostnadstäckning är att det inte ger incitament till förbättringar. Kanske är en vara eller tjänst 
inte kostnadseffektiv, men inget görs för att pressa kostnaderna eftersom den producerande 
enheten oavsett får fullständig ersättning för samtliga kostnader. Detta medför att självkostnad 
inte är det optimala valet vid resultat eller räntabilitetsansvar. En annan nackdel är att 
oenigheter kan uppstå om hur stora andelar av indirekta kostnader som olika enheter 

                                                           
36 Samuelsson et al (2001), s. 282. 
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respektive leveranser skall bära. Det kan även vara svårt att i slutändan avgöra vilka kostnader 
som tillhör olika produkter eftersom många indirekta kostnader blir godtyckliga.37 
 
 
3.4.1.2 ABC – kalkylerad kostnad 
    
Anledningen till att välja ABC-baserad internprissättning är en önskan att priserna skall 
förmedla information om kostnadsdrivare hos leverantören. 
 
En fördel med denna metod är att mottagaren får en förståelse för de kostnader som olika 
beställningar och köpbeteende ger upphov till hos leverantören och som i slutändan belastar 
hela företaget. Leverantören behöver inte heller bära de kostnader som uppstår vid 
internleveransen. En ytterligare fördel är att kostnader som inte har en positiv effekt på 
värdetillväxten kan identifieras. 
 
ABC-kalkylering kan emellertid vara svårt att använda vid internprissättning. Det är inte alltid 
självklart hur aktiviteter och kostnadsdrivare skall kopplas till internleveranser. Problem kan 
uppstå med de kostnader som inte uttrycks i internpriset, dessa kostnader måste täckas på 
något sätt och frågan blir vilken enhet som skall bära dem.38 
 
 
3.4.1.3 Särkostnad 
 
Syftet med särkostnadsprincipen är att den mottagande enheten skall få vetskap om de extra 
kostnader som en viss beställning åsamkar leverantören.39 Med särkostnad menas de 
kostnader som tillkommer eller försvinner till följd av en order eller ett beslut.40 Vetskapen 
om särkostnaderna anses leda till att förbrukningen av resurser styrs gentemot ett optimalt 
utnyttjande.  
 
Det finns en hel del fördelar med särkostnadsprincipen. Principen visar på vilka kostnader 
som är orsakade av en viss leverans. Metoden kan ge bra information för planering vid 
ofullständigt kapacitetsutnyttjande. Vid användande av särkostnadsmetoden finns inget behov 
av fördelning av samkostnader och fasta kostnader.41 Med samkostnader menas sådana 
kostnader som är oberoende av olika beslut eller specifika order.42 En annan fördel är att den 
köpande enheten får möjlighet att avgöra huruvida det för företaget är mest fördelaktigt att 
beställa externt, producera själv eller att beställa internt till den producerande enhetens 
särkostnad. 
 
Nackdelar med metoden är bl.a. att den i sig själv inte räcker till som planeringsunderlag vid 
kapacitetsförändringar eller vid resursknapphet. En påtaglig risk finns att sista ledet får för 
stor bestämmanderätt, det är möjligt att externa kunder debiteras alltför låga priser på 
slutprodukterna. För låga priser kan drabba tidigare led, som då inte kan ta ut den 
vinstmarginal som egentligen varit rimlig. Interna leverantörer får därmed inte ersättning för 

                                                           
37 Samuelsson et al (2001), s. 283 f. 
38 A.a., s. 284. 
39 A.a., s. 284. 
40 Andersson (1997), s. 58. 
41 Samuelsson (2001), s. 284 f. 
42 Andersson (1997), s. 58. 
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samtliga sina kostnader vilket kan leda till ett ineffektivt internprissystem. Av denna 
anledning kan det behövas styrning från en central enhet.43 
 
 
3.4.1.4 Självkostnad plus vinstpåslag– cost-plus 
 
Anledningen till att använda sig av cost-plus metoden är att den möjliggör resultat eller 
räntabilitetsansvar. 
 
En fördel med metoden är att den främjar räntabilitetstänkande och vinstpålägget visar på 
nödvändig kapitalavkastning. Såvida det är möjligt att ta ut tillräckligt höga priser garanteras 
slutprodukterna generera en tillfredsställande vinst. Ytterligare fördelar är att slutprodukternas 
prisnivå kan styras genom central kontroll över tidigare leds vinstpålägg samt att internhandel 
uppmuntras genom att de producerande enheterna inte utnyttjas. Cost-plus metoden kan vara 
ett approximativt marknadspris, då marknadspris inte finns att tillgå. Genom att använda sig 
av självkostnad plus vinstpåslag behövs inte förhandlingar i någon större utsträckning och det 
blir enklare att eliminera internvinster än vid användande av marknadspriser. 
 
Nackdelar med metoden är bl.a. att kostnadsdel i pris och pålägg är godtyckliga, automatiskt 
vinstpålägg inte är motivationsskapande samt att eliminering av vinster måste ske i bokslutet. 
Priset är inte heller ett korrekt alternativvärde och skall därmed ej användas som 
beslutsunderlag vid produktval. Ytterligare en nackdel är att felaktiga beslut kan tas, många 
steg kan leda till höga kostnader och en produkt som egentligen är lönsam för företaget kan ge 
intrycket av att inte vara lönsam.44 
 
 
3.4.1.5 Avräkning till standardkostnad 
 
Den sista metoden för kostnadsprissättning är avräkning till standardkostnad. Metoden 
använder sig av konstanta internpriser under en viss period oavsett prisfluktuationer. 
Anledningen till att använda sig av denna metod är att undvika fluktuationer i internpris, då 
det kan ge bristande information eftersom priserna fluktuerar snabbare än det är möjligt att 
ändra på beslut.  
 
Fördelen med att använda sig av standardkostnader är att den beställande enheten vet vilka 
kostnader som väntas under en viss period, det är då lättare att planera tillförlitligt. Om 
leverantören ej arbetar på ett kostnadseffektivt sätt upptäcks det enkelt och principen främjar 
därför kostnadsbesparingar. Standardkostnadsmetoden är enkel och lätt att förstå samt 
förenklar redovisningsarbetet. 
 
Problem kan uppstå med specialprodukter som har högre kvalitet, eftersom högre pris inte kan 
tas ut för dessa. Risken är överhängande att fel uppfattning fås om de verkliga kostnaderna, då 
avvikelser från standardprodukter inte registreras. Det finns också en risk att 
standardkostnaderna blir något missvisande då de inte baseras på kalkyler för aktuell period 
utan på historiska kostnader.45   
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44 A.a., s. 285 f. 
45 A.a., s. 286 f. 
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3.4.2 Marknadsorienterade internpriser 
 
Om en önskan finns att decentralisera företaget i hög utsträckning och därmed låta enheterna 
ha eget ekonomiskt ansvar är det en förutsättning att enheterna är besluts- och resultatmässigt 
oberoende av varandra. I detta fall är internpris till leverantörens kostnader inte den bästa 
lösningen. Bättre är att låta internpriserna avspegla externa alternativvärden, d.v.s. priser som 
finns på motsvarande produkter på den externa marknaden. Genom att använda sig av 
marknadsorienterade internpriser finns goda förutsättningar för att skapa resultat- eller 
räntabilitetsenheter. Varje enhet blir värderad efter egna prestationer och en jämförelse kan 
göras av kostnadsläget mellan de interna priserna och marknadspriserna. Visar det sig att 
leverantörens kostnader inte täcks av marknadspriset är det en signal på att leverantören inte 
är tillräckligt kostnadseffektiv. I vissa fall kan det vara befogat att behålla produkter som har 
en högre kostnad internt än marknadspriset, det kan vara strategiskt viktiga produkter. Man 
får emellertid då ett exakt mått på vilken merkostnad produkten innebär och därefter kan det 
bedömas om fördelarna överväger merkostnaden. 
 
Om enheterna består av olika juridiska personer finns det legala krav på att transaktionerna 
dem sinsemellan skall ske till marknadspriser. Om ett företag av olika interna skäl har valt en 
annan form av interna priser än den som är godtagbar förekommer det även en intern 
redovisning vid sidan om den externa redovisningen. För standardprodukter är det vanligtvis 
inga problem att finna marknadspriser, däremot kan det bli svårt för sådana produkter som 
inte har någon extern marknad. I ett sådant fall kan marknadspriset uppskattas med hjälp av 
liknande produkter. Det finns således två former av interna marknadspriser, rådande 
marknadspris respektive uppskattat marknadspris. 
 
De två formerna av interna marknadspriser kan båda kombineras med olika slags 
prisjusteringar. I många fall används interna prisjusteringar, som t.ex. interna rabatter. Syftet 
är att jämna ut vinsterna med den interna handeln mellan enheterna. Risken är annars att 
leverantören, som kan minska kostnader för marknadsföring, transporter, förpackningar, 
kreditrisker etc, får alla fördelar. Interna prisjusteringar kan öka intresset för intern handel 
även hos de köpande enheterna och priserna uppfattas då som mer rättvisa än de externa. 
 
En annan variant är att utgå från utpriset gentemot kunden och därifrån dra av kostnader och 
marginaler i tidigare led, återstoden krediteras det tidigare ledet. Metoden kan användas vid 
baklängesräkning i åtskilliga led men är vanligast vid leveranser från produktdivisioner till 
försäljningsenheter. Syftet med metoden är att täckningsbidrag skall föras tillbaka till tidigare 
led med resultat- eller räntabilitetsansvar.46 
 
 
3.4.2.1 Rådande marknadspris 
 
Vid rådande marknadspris skall internpriset vara detsamma som marknadspriset. För 
användning av denna metod krävs att marknadspris finns att tillgå samt att försäljnings- och 
anskaffningskostnader inte skiljer sig alltför mycket åt mellan intern och extern handel. Ibland 
kan det vara önskvärt att arbeta med ett fast internpris under en viss tidsperiod, även om det 
externa marknadspriset svänger, eftersom det är mer praktiskt.  
 

                                                           
46 Samuelsson et al (2001), s.  287 f. 
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Syftet med denna metod är att enheterna skall bli så självständiga som möjligt och agera 
därefter så att de interna transaktionerna får objektiva värden. Tanken är också att ingen av 
parterna skall få sämre förutsättningar av intern handel i förhållande till extern. 
 
En stor fördel med metoden är att den är effektiv för värdering, planering och motivation. En 
förutsättning är dock att enheterna är oberoende av varandra samt att marknaden för 
prestationen är obegränsad och öppen med ett stabilt, känt pris. Att priset fastställs av 
marknaden och inte godtyckligt av medarbetare i företaget talar också för metoden. 
 
Risken med marknadspris är att det oftast inte överensstämmer med alternativvärdet av 
internleveransen för både leverantör och mottagare, vilket kan få till följd att lönsamma 
internprestationer felaktigt väljs bort. Störst är risken vid överkapacitet hos leverantören. 
Eventuella prisjusteringar kan behöva göras eftersom interna hanteringskostnader vanligtvis 
skiljer sig rejält från externa transaktionskostnader. Hur prisjusteringarna skall genomföras 
kan vara en källa till konflikter. Svårigheten med marknadspriser är att de ständigt fluktuerar 
vilket är olämpligt då de används som underlag för långsiktiga beslut om internleveranser. Att 
följa utvecklingen av marknadspriser tar mycket tid i anspråk och kostar en hel del framförallt 
om produktsortimentet är brett och har många delmarknader. En ytterligare nackdel med 
metoden är att vinsteliminering i bokslutet kan vara kostsam.47 
 
 
3.4.2.2 Uppskattat marknadspris 
 
Metoden med uppskattat marknadspris används då en intern produkt inte har en direkt 
motsvarighet på den externa marknaden. Alternativet blir då att härleda ett marknadspris 
utifrån priset på liknande produkter. Är produkten helt unik i sitt slag, det kan t.ex. handla om 
en specialprodukt för enbart internt bruk, kan en jämförelse göras gentemot vad en extern 
producent skulle kräva för att producera produkten och på så sätt kan man komma fram till ett 
marknadspris. 
 
Syftet med denna form av internprissättning är detsamma som för rådande marknadspris. 
Fördelen med metoden är, till skillnad från rådande marknadspris, att uppskattade 
marknadspriser kan användas som alternativkostnader för långsiktig planering. På grund av 
att marknadspriserna bestäms internt är det sannolikt lättare att implementera dem i systemet 
eftersom priserna tidigare har förankrats hos de berörda.    
 
Det faktum att marknadspriset bestäms och uppskattas internt kan ta mycket tid från övrig 
verksamhet och kan även skapa oenighet innan man kommit fram till ett accepterat beslut. 
Internpriserna kommer att till en viss del bestå av orealiserade internvinster vilket kan göra 
det svårt att bedöma den konsoliderade lönsamheten i senare led.48 
 
 
3.4.3 Förhandlingsbaserade internpriser 
 
I detta internprissystem ligger ansvaret på enheterna själva att komma fram till ett pris som är 
fördelaktigt för båda. Principen fungerar särskilt bra för företag med stark decentralisering 
och där tillgång till marknadspriser saknas. 
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För de principer vi tidigare har redogjort för behövs en central enhet som sätter upp riktlinjer 
för hur internpriser skall beräknas och som eventuellt även bestämmer priserna. Om företaget 
emellertid vill skapa självständiga affärsmässiga enheter är det bättre att låta dessa enheter ha 
fullständig bestämmanderätt och även ta konsekvenserna av sina egna beslut gällande 
internleveranser. Problemet med interna enheter är att de har ett krav på sig att ingå avtal med 
varandra. Större och starkare enheter kan i förhandlingssituationer få övertag, för att göra 
förhandlingarna någorlunda rättvisa kan det då behövas en central enhet för medling och 
skiljedomar. En sådan enhet kräver resurser och kan ändå leda till att besluten blir felaktiga. 
 
Huvudsyftet med metoden är att skapa en affärsmässighet hos de interna avtal som sluts 
mellan enheterna samt att göra enheterna så självständiga som möjligt och få dem att själva 
styra över den interna prissättningen.  
 
Det finns en hel del fördelar med internprissättning baserat på förhandlingar. Vid en intern 
transaktion har de inblandade t.ex. full bestämmanderätt och kan ta egna beslut. De interna 
enheterna blir resultatenheter, d.v.s. ansvarar helt och hållet själva för det ekonomiska 
resultatet. Vid förhandlingstillfällen fås en överblick över de interna flödena och även över 
samarbetet. Principen motiverar de levererande enheterna att sänka sina kostnader och 
metoden kan vara lämplig då interna leveranser enbart sker vid enstaka tillfällen. Med 
förhandlingsbaserade internpriser fås en överblick över vilka integrationsfördelar som finns 
och dessa kan fördelas mellan enheterna på ett rättvisande sätt. 
 
Det finns dock även en del nackdelar. Risken finns att integrationsfördelarna försvinner 
genom att ett nollsummespel skapas istället för ett plussummespel. Trots att tanken är att 
enheterna själva skall förhandla fram priserna kan det ändå behövas en central enhet om 
självständigheten inte är total bland enheterna, t.ex. kan enheterna ha olika 
förhandlingsstyrka. För att enheterna skall få bra förhandlingsstyrka är det möjligt att icke 
rättvisande information förmedlas till andra enheter och även till en central enhet. 
Förhandlingar tar mycket tid som eventuellt behövs bättre till andra ändamål i verksamheten. 
Det finns också en risk att förhandlingsstyrka vid resultatvärderingar premieras högre än den 
förmåga enheten har att hantera ekonomin.49 
 
 
3.4.4 Nollpris 
 
Det finns tillfällen då interna priser på varor och tjänster inte är önskvärda. Om valet görs att 
inte prissätta interna prestationer så har indirekt internpriset noll valts. Säljaren får inga 
inkomster för leveransen och köparen har i sin tur inga kostnader. 
 
En enorm fördel med metoden är att ingen hantering av internpriser behövs, inga debiteringar 
eller krediteringar utförs. Det medför att kostnadsbesparingar kan göras. Ett avvägande måste 
emellertid göras huruvida nollprisets fördelar överväger de nackdelar som kan uppkomma, 
t.ex. med negativa effekter på styrning, resultatbedömning och affärsmässighet.  Nollpris är 
framförallt användbart för internleveranser som enheten i fråga inte själv har möjlighet att 
besluta om ett användande eller icke användande av. För prestationer som inte är valbara 
utgör internpriser inget incitament till förbättrad lönsamhet eller kostnadsbesparingar.50 
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3.4.5 Centralt fastställda internpriser 
 
Metoden innebär att de interna priserna fastställs centralt av t.ex. ekonomienheten. 
Anledningen kan vara att optimera resursanvändningen mot bästa möjliga resultat för hela 
företaget eller att förenkla hanteringen. Det är möjligt att centralt bestämda internpriser 
fastställs helt utan hänsynstagande till enheternas kostnader eller eventuellt förekommande 
marknadspriser. Om den centrala enheten vill begränsa användningen av en viss resurs kan 
den ta ut höga kostnader för denna. Resurser som man tvärtom vill uppmuntra till användning 
av kan kostnadsfritt ställas till förfogande. 
 
Syftet med principen är att frigöra alla resurser och all energi som används till försök att 
påverka och förändra internpriser. Ett annat motiv med internpriser som fastställs centralt är 
att de kan användas för att styra användningen av resurser. 
 
Fördelarna som uppkommer vid central prissättning är att alla parter vet vad som gäller och 
att hanteringen förenklas. En ytterligare fördel är också ett av motiven, d.v.s. att kunna 
använda priserna till att styra resursanvändningen. Vid ransonering höjs därmed priset och om 
man vill stimulera användandet av en viss resurs sänks priset. 
 
Nackdelarna som uppstår är bl.a. att höga krav ställs på den centrala enheten för att det skall 
fungera. Det krävs att den centrala enheten följer upp sina beslut och tar ansvar för dess 
följder. Metoden kan passa dåligt in i ett företag som i övrigt främjar lokala beslut och 
självständighet.51 
 
 
3.4.6 Kombinationsmodeller 
 
Förutom ovanstående beskrivna metoder, har en hel del kombinationsmodeller växt fram. 
Anledningen till att kombinationsmodeller har skapats har varit en önskan att ta vara på 
fördelarna med de kombinerade metoderna och samtidigt undvika nackdelarna. Modellerna 
har det gemensamt att de arbetar med en mer flexibel prissättning och tillåter därmed att 
internprestationer kan ha olika värden för olika ändamål. Vi redogör nedan för tre olika 
kombinationsmodeller.52 
 
 
3.4.6.1 Olika pris för leverantör respektive mottagare – duala priser 
 
Syftet med att använda sig av olika prissättning för leverantör och mottagare är dels att 
undvika intressekonflikt mellan enheterna (nollsummespel). En annan anledning är att 
separera enheterna resultatberäkningsmässigt medan olika priser förser dem med det underlag 
som styr agerande utefter företagets bästa. Genom att olika internpriser används för köpande 
och säljande enheter kommer differenser att uppstå mellan vad som debiteras och krediteras. 
Skillnaden kan sättas upp på ett konto, integrationskonto, för att få ett värde på den lönsamhet 
som skapats av integrationen. 
 
En möjlig väg att gå är att både säljande och beställande enhet skall få så mycket fördelar som 
möjligt. Detta innebär att den säljande enheten skall krediteras det högsta värdet av 
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självkostnad (eventuellt plus vinsttillägg) och marknadspris. Den köpande enheten å andra 
sidan skall debiteras det lägsta av de två värdena. Skillnaden som uppstår är ett värde på vad 
den interna handeln kostar företaget. Visar det sig att självkostnaden överstiger det aktuella 
marknadspriset så utgör differensen merkostnaden för intern handel. Är å andra sidan det 
marknadsmässiga priset högre så utgör differensen den vinst som företaget förlorar genom att 
sälja varan eller tjänsten internt. 
 
En annan möjlighet är att den levererande enheten krediteras självkostnad plus vinstpålägg 
och den mottagande enheten debiteras ett marknadspris som är reducerat. Med denna 
kombination får säljaren fullständig täckning för internprestationens kostnader och beställaren 
får aldrig betala mer än vid motsvarande köp externt. Differensen förs över på 
integrationskontot. Genom denna metod går det att undvika mycket konflikter rörande 
internprisernas utformning, fast internpriserna går knappast att använda som styrinstrument. 
 
Det finns ytterligare många varianter inom principen med duala priser. Speciellt en variant har 
av många framställts som den bästa lösningen på svårigheterna som uppkommer vid 
internprissättning. Varianten går ut på att säljaren skall få motsvarande betalning som vid 
extern handel, d.v.s. till marknadspris. Köparen skall å andra sidan debiteras de kostnader som 
leverantören verkligen har haft, t.ex. till särkostnaden för varan eller tjänsten samt ytterligare 
ett tillägg för utnyttjade resursers alternativkostnad. Det är möjligt att säljaren har ledig 
kapacitet och då tillkommer inga extra kostnader men om enheten har fullständig belastning 
måste resursernas alternativa användning beaktas för att få en rättvisande bild av vad 
prestationen egentligen kostar. Med hjälp av denna princip går det att kortsiktigt beräkna den 
optimala användningen av resurser och leverantören får även en marknadsmässig betalning 
för sina internprestationer.53        
 
 
3.4.6.2 Avräkning i två steg  
 
Syftet med principen som benämns avräkning i två steg är att internpriserna skall visa vilken 
typ av kostnader som det rör sig om. Tanken är att rörliga och fasta kostnader skall behandlas 
och debiteras var och en för sig för att komma ifrån problemet med över- eller undertäckning 
av fasta kostnader. Därmed får den köpande enheten samma mönster av fasta respektive 
rörliga kostnader som den säljande enheten har. Uppdelningen av kostnader kan också göras i 
särkostnader och andel i samkostnader. Metoden skall ge den beställande enheten insikt i 
vilka kostnader som prestationen bär samtidigt som den levererande enheten skall få full 
kostnadstäckning. 
 
Det finns flera olika varianter av principen avräkning i två steg. Ett exempel är att kunden 
kontinuerligt debiteras de produktsärkostnader som uppkommer, den del av samkostnaderna 
som mottagaren skall bära debiteras periodvis. Andel av samkostnader kan beräknas som 
procentuellt pålägg på särkostnader eller till en viss summa som är bestämd på förhand.  
Redovisningen blir på så sätt enklare att genomföra än för internprissystemet med 
självkostnad. Inga pålägg behöver göras i produktkalkyleringen men ändå får säljaren 
ersättning för sina kostnader och köparen får insikt i säljarens kapacitetskostnader. 
 
Ett annat exempel är att mottagaren vid leveranser får ersätta leverantören för de särkostnader 
som uppkommit. När perioden är slut skall leverantören få en andel av den beställande 
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enhetens eller företagets vinst. Principen premierar både kostnadsmedvetenhet och 
lönsamhetstänkande, däremot kan det vara svårt att säga vilket som väger tyngst.54  
 
 
3.4.6.3 Internavräkning i kombination med integrerad resultatmätning 
 
För att undvika oenigheter och långa diskussioner om hur internpris skall fastställas kan 
istället resultaten i de olika leden summeras. En sådan resultatsummering vid interna resultat- 
och räntabilitetsberäkningar kan åstadkommas på flera olika sätt. Antingen kan resultatet hos 
mottagaren krediteras leverantören som varit med och åstadkommit resultatet eller så kan 
tvärtom resultatet krediteras den mottagande enheten. Det finns också varianter där båda 
formerna används.  
 
Syftet med att få andel i andra enheters vinster är att få bättre samarbete och kommunikation 
samt mindre konflikter. Att mäta resultatet på detta sätt är inte en separat internprismetod utan 
ett sätt att komma ifrån de problem som olika internprismetoder har. Företag som har 
internationell internhandel har även externa faktorer att beakta som påverkar internpriserna. I 
sådana fall kan justeringar av resultatet vara en förutsättning för att skapa rättvisande interna 
mått. Den stora fördelen med metoden är att alla enheterna arbetar mot ett gemensamt mål, att 
optimera företagets vinst. Däremot kan det vara svårt att urskilja vilken enhet som har 
presterat bra och vilken som har presterat mindre bra eftersom man enbart ser till helheten.55 
 
 

3.5 Internationell internprissättning 
 
 
3.5.1 Internationellt verksamma företag 
 
Många svenska företag är internationellt verksamma och har dotterbolag i andra länder. Det 
kan uppkomma problem vid internationell internprissättning eftersom hänsyn måste tas till 
faktorer som inte uppkommer då leveranser enbart sker inom ett och samma land. Faktorer 
som påverkar vid internationell handel är bl.a. skatter, tullar, valutabestämmelser eller 
konkurrensförhållanden i olika länder.56  
 
Skillnader i skatter har alltid funnits mellan länder och kommer förmodligen alltid att finnas. 
Multinationella bolag kan utnyttja skatteskillnader genom att överföra intäkter från länder 
med höga skatter till de som har låga skatter. En möjlighet att överföra vinster är att flytta 
aktiviteter, men överföring är även möjligt genom att manipulera internprissättningen på 
internationella transaktioner. Det finns emellertid inte många studier som har undersökt 
effekterna av detta fenomen.57 Skattemyndigheterna i det land som moderbolaget verkar i, är 
angelägna om att internpriserna inte blir för låga och att vinster därmed flyttas utomlands. Å 
andra sidan finns det även krav från Skattemyndigheternas sida i de länder där de köpande 
enheterna finns, att dessa enheter blir vinstgivande och att internpriserna därmed ej fastställs 
till ett för högt pris.  
 

                                                           
54 Samuelsson et al (2001), s. 293. 
55 A.a., s. 293 f. 
56 Arvidsson (1971), s. 219. 
57 Miesel et al (2003).  



 27

Tullmyndigheterna ser till att tillräckliga tullavgifter tas ut på varor som är belagda med 
värdetull. Valutamyndigheterna bevakar i sin tur sina intressen genom att se till att 
valutabestämmelser efterlevs och inte undviks genom internprissättning av varor eller genom 
ett användande av royalties eller avgifter. Att kraven skiljer sig åt mellan olika länder, när det 
gäller tullar, skatter etc. kan ge vissa fördelar genom att internprissättningen varieras. Dessa 
vinster måste emellertid ställas i relation till de fördelar som en enhetlig internprispolitik 
innebär.    
 
Internpriser mellan moderbolag och dotterbolag i olika länder bör, enligt Arvidsson, först och 
främst fastställas utefter marknadspriser, kostnader och konkurrensförhållanden på de olika 
marknaderna. Skatter, tullar m.m. bör emellertid beaktas i andra hand. Internprissättningen 
används till viss del som ett verktyg för att minimera skatter och tullar.58  
 
 
3.5.2 Arms length principle 
 
Den internationella internprissättningstandarden, d.v.s. prissättningsmetod mellan bolag i 
olika länder inom en och samma koncern, är i de flesta länder ”arms length principle”. ”Arms 
length principle” definieras som det pris som skulle förhandlas fram mellan två oberoende, 
orelaterade parter under samma omständigheter. ”Arms length principle” är vida accepterat av 
flera orsaker, t.ex. så baseras den på en rimlig ekonomisk princip som hävdar att den 
konkurrerande marknaden ger bäst resultat för allokering av resurser. Multinationella företag 
och oberoende företag får även samma förutsättningar när det gäller skatter. En tredje 
anledning till att principen accepteras så väl är att den visat sig vara framgångsrik. Det finns 
emellertid problem med ”arms length principle”, ett problem är att principen baseras på ett 
resonemang om oberoende enheter medan multinationella företag ofta har integrerade enheter, 
eftersom det är så fördelar ofta uppnås.59  
 
 

3.6 Vilken metod bör väljas? 
 
Alla metoder som vi har beskrivit är vanligt förekommande. Ofta kombineras flera metoder, 
beroende på hur de interna prestationerna är utformade, huruvida externa alternativ finns eller 
inte, hur beroende enheterna är av varandra samt vilket ekonomiskt ansvar de har.60  
 
Den optimala metoden är den som motiverar chefer för olika enheter att agera utefter 
företagets bästa och inte enbart utefter det egna intresset. För att uppnå detta mål är det viktigt 
att individuella intressen sammanfaller med företagets intressen. Det är betydelsefullt att 
minimera konflikter och maximera företagets totala vinst genom att maximera enheternas 
individuella vinster. Detta innebär att internprissättningsmodellen kännetecknas av effektiva 
incitament. Effektiva incitament är de drivkrafter som skall harmoniera företagets mål med de 
enskilda divisionernas mål.61 
 
Som vi nämnde i föregående avsnitt finns hos internationellt verksamma företag faktorer som 
tullar, skatter etc. som påverkar internprissättningen. Dessa faktorer måste avvägas mot 

                                                           
58 Arvidsson (1971), s. 241 ff. 
59 Miesel et al (2003). 
60 A.a., s. 298. 
61 Lantz et al (2002). 
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interna styraspekter. Ett beslut måste tas om vad som i det enskilda fallet är mest 
betydelsefullt och vilken internprismetod som bäst stödjer detta val. 
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4 Förekomst av internpriser i Sverige 
 
 
 
I kapitel fyra redovisar vi några studier som gjorts historiskt och som ligger inom vårt 
undersökta område, eftersom vi vill kunna uttala oss om förändringar och eventuella trender. 
 
  

4.1 Inledning 
 
I vårt uppsatsarbete har vi ett intresse av att dels studera de internprismetoder som används 
idag men även att undersöka om en betydande utveckling har skett historiskt sett. Av denna 
anledning har vi läst tidigare utförda studier inom området internprissättning. De 
undersökningar som har behandlat områden inom internprissättning som ligger nära vår egen 
undersökning har vi valt att redovisa i detta kapitel. Mest intressant är Lantz et al:s studie då 
den ligger nära i tiden. Även Arvidssons  studier är snarlika vår egen förutom att de är utförda 
för över trettio år sedan, vilket med största sannolikhet innebär att en hel del förändringar har 
skett. Minst intressant av de tre nedanstående redovisade studierna är Anderssons och 
Hanssons statsförvaltningsstudie från 1982, eftersom våra egna undersökningar inte finns 
inom denna sektor. Vi redovisar emellertid ändå denna studie som en överblick av situationen 
under 80-talet. Det kan även vara intressant att se om några större skillnader verkar finnas 
mellan internprissättning inom statsförvaltning och den privata sektorn. 
 
Vi vill poängtera att dessa tidigare studier inte nödvändigtvis har undersökt interpriser enbart 
på varuflöden, vilket vi har valt att avgränsa oss till. Arvidsson intresserade sig även för t.ex. 
konsulttjänster samt maskintid. Anderssons och Hanssons studie berör även internpriser på 
tjänster, t.ex. provningar utförda av Statens provningsanstalt. Lantz et al undersökte både 
tillverkande och tjänsteföretag. Det är ändå intressant att jämföra med dessa tidigare studier. 
 
  

4.2 Arvidssons studie 1967-1971 
 
1970 undersökte Göran Arvidsson internprissättning i företag. Elva verkstads- och två 
stålföretag ingick i studien, utvalda för att få en spridning av storlek, organisatorisk struktur, 
teknologi, lokalisering och kalkylsystem. Alla företag som studerades använde sig av 
internprissättning. Resultatet av studien visade på att marknadsbaserade internpriser var 
vanligast inom försäljning till utländska dotterbolag. En viss spridning förekom när det gällde 
var priserna fastställdes. Centralt fastställda priser förekom i en del företag och andra använde 
sig av förhandlingar mellan leverantör och mottagare. Inget mönster kunde konstateras för 
leveranser av hel- eller halvfabrikat, emellertid fanns en viss indelning relaterad till om 
enheten var resultat- eller kostnadsenhet. För resultatenheter användes marknadspriser eller 
självkostnad plus vinstpåslag, vid kostnadsenheter var tillverkningskostnad vanligast. Då 
tillverkningskostnad användes som underlag fanns en enorm spridning i hur dessa 
definierades i de olika företagen. Debitering av särkostnader var ovanligt, i tre av företagen 
debiterades rörliga särkostnader och enbart i ett debiterades rena särkostnader som 
komplement till marknadspriser.  
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1971 utfördes ytterligare en studie av Arvidsson. Undersökningen baserades på enkäter som 
skickades ut till 343 företag, varav 253 svar kunde användas i studien. Resultatet visade på en 
utbredd användning av internprissättning, 194 av 253 företag använde sig av någon form av 
internprissystem. En kostnadsbaserad prissättning visade sig vara klart dominerande. Nedan 
följer resultatet: 
  
Internprismetod Fördelning bland företagen i % 

Kostnadsbaserad 81 % 
Marknadsbaserad 56 % 
Förhandlingsbaserad 28 % 
Centralt fastställd 26 % 

 
Undersökningen bekräftade även att många företag använder sig av flera kompletterande 
metoder. I 79 företag användes två metoder samtidigt och 47 företag kombinerade tre eller 
flera metoder. Alla internprissättningsmetoder har för- och nackdelar som uppkommer i olika 
situationer. Detta kan mycket väl vara en förklaring till att åtskilliga företag väljer att 
praktisera flera kombinerande metoder, för att på så sätt dra nytta av alla fördelar och 
samtidigt kunna eliminera nackdelarna.62  
 
Arvidsson utförde även en studie 1967 som syftade till att kartlägga förekomsten av 
internprestationer i svenska företag. 235 företag tillfrågades, 77 % av dessa avgav svar som 
kunde användas i undersökningen. Förutom att kartlägga förekomsten av internprestationer 
undersöktes även företagens syfte med internpriser. Vanliga syften var möjlighet till 
beräkning av rättvist resultat för avdelningar, för ansvarskontroll, för lönsamhetskalkyler för 
produkter, att öka incitament och skapa kostnadsmedvetande, för löpande kalkylering och 
kostnadsbokföring samt för externa jämförelser. Att kunna beräkna olika enheters resultat på 
ett rättvist sätt var det klart vanligaste syftet. Skatteskäl som syfte angavs av relativt få 
företag. Studien visade även på att de flesta företag är relativt nöjda med sina 
internprissystem.63  
 
 

4.3 Anderssons och Hanssons statsförvaltningsstudie - 
1982 

 
På 80-talet gjordes nya undersökningar av Per-Magnus Andersson och Lennart Hansson, 
studierna utfördes emellertid inom statlig förvaltning. Vi behandlar inte internprissättning 
inom statlig förvaltning i vårt uppsatsarbete, men anser emellertid ändå att denna studie kan 
ge en bild av vilka metoder som användes under 80-talet. Viktigt i sammanhanget är 
emellertid att det finns ett specifikt regelverk för internprissättning inom statlig förvaltning, 
vilket begränsar valfriheten i förhållande till det privata näringslivet. Fortfarande visade sig en 
kostnadsbaserad prissättning vara det vanligaste. Självkostnadsmetoden användes hos 71 av 
87 studerade företag och var därmed den dominerande metoden. Nedan följer 
undersökningens resultat i en tabell. Tabellen är en sammanställning av de myndigheter som 
hade avgiftsbelagd verksamhet. 
 
 

                                                           
62 Arvidsson (1972), s. 35 f. 
63 Arvidsson (1971), s. 5 ff. 
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Internprismetod Antal myndigheter som använde sig av 

metoden 

Självkostnad 71 
Reducerad självkostnad (t.ex. exklusive 
utvecklingskostnader) 

7 

Marknadspris (eller motsvarande) 4 
Särkostnad (eller del av särkostnader) 2 
Avtal 2 
Övrigt (”skälig ersättning”) 1 
Summa 87 

 
Självkostnadsmetoden var även vanligast hos myndigheter som bedrev verksamhet som inte 
var avgiftsbelagd. Studien visade även att internprissättning inom myndigheter sällan var 
differentierad efter kundgrupp. Myndigheterna arbetade utefter att interna kunder skulle betala 
lika mycket som externa. Vid extern försäljning beräknades priset också efter förkalkylerad 
självkostnad.64  
 
 

4.4 Lantz studie -2002 
 
Björn Lantz utförde 2002 en enkätstudie tillsammans med Andreas Ceder och Jonas Larsson. 
I rapporten Internprissättning i svenska börsnoterade bolag redovisar Lantz et al resultatet av 
studien. 110 enkäter skickades ut till slumpmässigt valda svenska börsnoterade företag, 
svarsfrekvensen blev 44 procent. Resultatet visade på att internprissättning inte är lika vanligt 
förekommande som för 30 år sedan. Anledningen tros vara att andelen tjänsteföretag har ökat.  
 
Lantz et al kom fram till att det främsta motivet till användning av internpriser är att det är en 
funktionell nödvändighet p.g.a. en divisionaliserad organisationsstruktur. Undersökningen 
visade även på att primära syften med val av specifik internprissättningsmodell är enkelhet, 
fokus på hela företagets lönsamhet, upprätthållande av divisionell självständighet samt 
skapande av kostnadsmedvetande. Av de specifika modeller som används visade sig 
marknadspris och självkostnadspris vara de dominerande metoderna.  
 
I de tillverkande företagen används i större utsträckning en specifik modell i stället för 
förhandlingsbaserade priser. Lantz et al har inte kunnat finna någon anledning till detta. I 
tjänsteföretag däremot är förhandlingsbaserade internpriser helt dominerande. Internpriser 
baserade på sär- eller marginalkostnader menar Lantz et al är teoretiskt optimerande, men är 
enligt undersökningen ej vanligt förekommande. I stället baserar de flesta företagen, med 
specifika modeller för internpriser, sina internpriser på marknadsvärde eller självkostnad med 
eller utan vinstpålägg. Nedan redovisas svaren i sin helhet. 
 
 
 
 
 

                                                           
64 Andersson et al (1984), s. 84 f. 
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Modell  Totalt  Tillverkande 
företag 

Tjänsteföretag  

Fri förhandling 46 % 36 % 60 % 
Baserat på 
marknadsvärde 

 
28 % 

 
32 % 

 
25 % 

Total- /självkostnad utan  
Vinstpålägg 

   
14 % 

        
13,5 % 

 
15 % 

Total- /självkostnad med  
Vinstpålägg 

 
10 % 

 
13,5 % 

 
0 % 

Särkostnad med 
vinstpålägg 

 
2 % 

 
5 % 

 
0 % 

 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 
 
På frågan om motiv med internprissättning fick varje företag ange flera alternativ. 
Enkätstudien visade på att enkelhet är mest betydelsefullt för införande av ett 
internprissystem, vilket angavs av 75 procent av företagen som ett av de starkaste motiven. 
Av de tillverkande företagen angav 80 procent enkelhet som ett av sina motiv, motsvarande 
siffra för tjänsteföretagen var 50. Nedan åskadliggörs företags olika motiv enligt studiens 
resultat.  
 

 

Motiv med internpris-
sättning  

 

Totala antalet 
företag  

 

Tillverkande 
företag  

 

Tjänsteföretag  

Enkelhet 75% 80% 50% 
Divisioners 
självständighet 

 
42% 

 
47% 

 
38% 

Mest lönsamt för 
företaget som helhet 

 
58% 

 
60% 

 
63% 

Upprätthålla rättvisa 
mellan divisioner 

 
29 % 

 
33 % 

 
38 % 

Divisionschefer arbetar 
mot att maximera 
företagets totala vinst 

 
 
25 % 

 
 
13 % 

 
 
38 % 

Skapa 
kostnadsmedvetande  

 
38% 

 
27% 

 
50% 

Kostnadseffektivt 8% 13% 0% 
 
 
Vad gäller synen på internprissättning såg 58 procent av det totala antalet företag det som en 
funktionell nödvändighet, p.g.a att företaget är divisionaliserat. 62 procent av  de tillverkande 
företagen och 56 procent av tjänsteföretagen var av denna åsikt. 25 procent av företagen 
totalt, 23 procent av de tillverkande företagen och 33 procent av tjänsteföretagen ser 
internprissättning som ett ekonomiskt styrinstrument.  
 
Bland de tillverkande företagen uppgav ungefär hälften att de någon gång bytt 
internprissystem, två tredjedelar hade enbart bytt en gång. Lantz et al påpekar emellertid att 
anledningen till att frekvensen är relativt låg när det gäller förändringar av prismodeller, kan 
vara att de som svarat inte har haft fullständig kännedom om vilken modell som användes 
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innan de tillträdde eller hur länge den metoden var i bruk. 36 % av de tillverkande företagen 
hade enbart använt sin internprismodell i ett år, detta anser Lantz et al vara en stor svaghet. 
Kontinuitet är en förutsättning för att internprismodeller skall bli accepterade och fungera på 
ett bra sätt. 
 
Av de tillverkande företagen som även bedrev handel med enheter i utlandet uppgav samtliga 
utom ett att samma internprismodell används som vid handel inom landet. 
 
Majoriteten av samtliga företag som tillfrågades i studien var tillfreds med sina 
internprissystem, detta uppgav ca 90 % av både tjänste- och tillverkande företag. Lantz et al 
påpekar emellertid att anledningen till den höga frekvensen kan vara att en del inte vill medge 
att det finns ett missnöje med modellen men att man ändå fortsätter att använda den utan att 
åtgärda det som inte är bra. De tillfrågade var ekonomiansvariga och därför oftast ansvariga 
för internprissättningen, vilket även gör att de hellre ger en bild av att systemet är bra.65   
 

                                                           
65 Lantz et al (2002). 
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5 Empiri  
 
 
 
I detta kapitel redogörs för samtlig empiri som samlats in under undersökningens gång. För 
att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om varje företags situation redovisas 
respondenternas svar var och en för sig. I kapitel sex, analyskapitlet, finns en kortfattad 
sammanställning över alla respondenters svar, som underlättar en jämförelse. Informationen 
i kapitel fem är hämtad från dels besöksintervjuer med kompletterande e-mail korrespondens 
och dels från hemsidor och broschyrer. I texten finns enbart källhänvisningar till den 
information som är hämtad från broschyrer eller hemsidor. 
 
 

5.1 Skånemejerier 
 
Skånemejerier omsätter ca 2,7 miljarder och är det andra största mejeriet i Sverige (Arla är 
störst). Företaget har 800 anställda, produktionscentra finns enbart i Skåne men inköp av 
mjölk sker även utanför Skåne, t.ex. i Småland. Företaget är organiserat i två stora 
affärsområden, Produktion och Marknad. Enheterna har resultatansvar. Under Produktion 
finns alla produktionsenheter. Marknad kommunicerar med Produktion för att se till att det 
som efterfrågas på marknaden även produceras. Överst i organisationen finns övergripande 
funktioner som t.ex. Ekonomi, Koncerncontrolling samt Forskning och Utveckling. Hela 
ekonomifunktionen finns i Malmö, ekonomiavdelningen har 13 anställda. Varje affärsområde 
har en controller som är underställd chefen. 
 
Vi intervjuade Lena Jonasson-Mejstad, ekonomiansvarig på Skånemejerier sedan den 1 
januari 2000. Lena är utbildad civilekonom och har arbetat på Skånemejerier sedan 1995, hon 
började sin karriär inom företaget som budget- och redovisningschef.  
 
 
5.1.1 Flöden 
 
Mellan affärsområdet Produktion och Marknad finns internprissättning. Det finns även en viss 
internprissättning mellan den inköpande enheten och Produktion, vilket består av inköpspris 
plus en del andra kostnader som t.ex. transportkostnader.  
 
I Skånemejerier delegeras så mycket ansvar som möjligt och på så sätt uppnås en stark 
decentralisering. Medarbetarna arbetar med ett affärssystem, Movex. Movex är ett 
totalintegrerat system och innehåller all information om t.ex. marknad, produktion och 
ekonomi. För många medarbetare är det ovant att använda Movex, de har för vana att arbeta 
med Excel. Tanken med decentralisering har funnits i många år men numera arbetar 
Skånemejerier mer på att sprida decentraliseringstanken och därmed även användandet av 
Movex.    
 
 
 



 35

5.1.2 Prisbas 
 
Internpriset är kostnadsbaserat och sätts efter budgeten. Efter att budgeten är lagd i december 
tar affärsområdet Produktion fram förkalkyler. Kalkylerna består av samtliga kostnader även 
gemensamma och utgör det pris som Marknad skall betala Produktion. Gemensamma 
kostnader fördelas oftast efter antal kilogram. Tidigare använde Skånemejerier sig av ett 
specialgjort kalkylsystem som fördelade de gemensamma kostnaderna. Systemet visade sig 
emellertid vara alltför detaljerat och tungrott, därför bestämde sig företaget för att fördela 
gemensamma kostnader schablonmässigt. De gemensamma kostnaderna utgör i 
Skånemejeriers fall en så liten del av de totala kostnaderna att en schablonmässig fördelning 
inte gör någon stor skillnad. Den största kostnadsposten är råvaran mjölk och därefter 
kommer material som t.ex. förpackningar.  
 
Internpriset sätts en gång om året efter budgeten och blir därmed en standardkostnad under 
året. Om Produktion är kostnadseffektiv och pressar kostnaderna under året så finns det 
möjlighet att gå med vinst eftersom affärsområdet får täckning för högre kostnader än det i 
själva verket har. Det finns önskemål om att uppdatera internpriserna varje kvartal. 
Standardpriserna kan behöva ändras under året, t.ex. om råvarupriserna förändras. 
Internpriserna debiteras varje månad. 
 
 
5.1.3 Syfte 
 
Motivet till att använda internpriser är att öka styrningen. Genom att enheterna får fullt 
ekonomiskt ansvar skall de känna sig delaktiga i det ekonomiska resultatet, 
lönsamhetsansvaret skall öka. 
 
Internprissystemet i Skånemejerier fungerar bra och uppfyller sitt syfte till viss del. Det finns 
olika sätt att se på hur priserna skall användas inom Marknad och Produktion. Produktion 
arbetar mer med internpriserna, i Marknad finns inte så stort fokus. Det finns alltså en del 
oenighet om internpriserna. Skånemejerier är inte så bra på att använda internprissystemet 
som styrinstrument, t.ex. så har priserna i liten utsträckning jämförts med externa alternativ. 
Numera finns emellertid personal som beaktar externa alternativ.  
 
Internprissystemet är betydelsefullt på affärsområdesnivå för att skapa ett 
lönsamhetstänkande. Internpriserna rapporteras emellertid inte till övergripande koncernnivå. 
Anledningen är att det tar för mycket tid och är resurskrävande, det händer att fel uppstår i 
internpriserna och då kan onödiga resurser behöva läggas på att reda ut problemen. På 
koncernnivå finns enbart fokus på affärsområdenas externa intäkter och kostnader. 
Prissättning av produkter är en komplex fråga och påverkar andra faktorer i företaget, t.ex. hur 
lagret skall värderas. 
 
 
5.1.4 Nackdelar 
 
En nackdel är att det kan bli mycket diskussion om hur internpriserna skall hanteras, det 
uppstår byråkrati kring systemet. Vad som är normal produktionsstörning eller hur 
merkostnader skall fördelas kan t.ex. skapa diskussion. Internpriserna baseras till stor del på 
den ekonomiska redovisningen och om redovisningen genomgår förändringar påverkar det i 
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sin tur internprissättningen. Det är viktigt att akta sig för suboptimering, d.v.s. att en enhet går 
med vinst på företagets totala bekostnad. I Skånemejerier märks denna nackdel.  
 
 
5.1.5 Alternativ 
 
Alternativet till internprissättning skulle vara att inte ha internpriser överhuvudtaget. Lena tror 
emellertid inte att det skulle fungera lika väl. Hon anser att med ett internprissystem fås ett 
annat fokus på kalkyler och affärsområdena blir måna om att pressa kostnaderna.     
 
 
5.1.6 Internprissystemets utveckling i företaget  
 
Det nuvarande internprissystemet har använts sedan tre år tillbaka, tidigare har Skånemejerier 
haft en annan organisation.  
 
Tidigare, för tre år sedan, fanns affärsområdena färskvara och ost. Det som debiterades var  
enbart mjölk. Marknad och Produktion fanns då inom samma resultatenhet. Internpriset 
utgjordes enbart av inköpspris plus en del tillkommande kostnader som t.ex. transport. Som vi 
tidigare nämnt användes förut ett specialgjort kalkylsystem för fördelning av gemensamma 
kostnader, som emellertid visade sig vara alltför detaljerat och tungrott. Det är viktigt att inte 
använda sig av alltför detaljerade system som man tror skall ge korrekt resultat, lämpligare är 
ofta att schablonisera. Det är ständigt en balansgång mellan att göra ett internprissystem så 
rättvist som möjligt samt att det skall vara enkelt och lättförståligt.  
 
Skånemejerier planerar att arbeta mer med internpriser i kalkyler och prognoser i framtiden. 
Det är inte säkert att fullkostnadskalkylerna kommer att bibehållas. Kanske kommer en 
övergång ske till kalkyler med ett visst täckningsbidrag, för att tidigare kunna prognostisera 
resultat för affärsområdena. Idag görs kalkylerna med kostnadspåslag i Excel. En önskan 
finns att arbeta mer med internpriserna i redovisningssystemet, d.v.s. att integrera dem i 
affärssystemet.  
 
 

5.2 Fleur de Santé  
 
Fleur de Santé koncernen består av fyra legala enheter. Den legala strukturen har ett 
aktiebolag i Sverige, ett i Ryssland, ett i Tjeckien och ett i Polen. Den operativa strukturen ser 
annorlunda ut. Det svenska aktiebolaget hanterar verksamheten i Sverige och Norge. 
Aktiebolaget i Tjeckien hanterar marknaderna i Tjeckien och Ungern. Polen och Ryssland 
hanterar sina respektive marknader. Moderbolaget finns i Sverige och här finns även tre 
centrala overhead funktioner. De tre funktionerna är VD och Finans, Market och Support som 
har hand om design, layout etc. samt IT. Moderbolaget har 24 anställda och hela koncernen 
har cirka 70 anställda. Omsättningen är ungefär 100 miljoner kronor.  Fleur de Santé ingår i 
sin tur i en större koncern, Cydonia Development. I Cydonia ingår även Bra Böcker AB, 
Fyrklövern, Stabenfeldt, Nationalencyklopedin och Active Care.66  
 
Företaget har sin försäljning främst via postorder och home-parties. Varumärket är för svagt 
för att kunna säljas i butik, även fast priset sänks blir det svårt att konkurrera med andra starka 
                                                           
66 www.fleurdesante.com, 030422. 
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märken. Den kemiska industrin är starkt volymkänslig, därför är det viktigt för Fleur de Santé 
att uppnå höga inköpsvolymer för att få en god lönsamhet. 
 
Vi intervjuade Björn Pysander, civilekonom från Uppsala Universitet. Björn är anställd på 
Fleur de Santé sedan januari 2003 som ekonomichef.  
 
 
5.2.1 Flöden 
 
Internprissättning finns mellan moderbolaget och dotterbolagen. Moderbolaget köper in 
produkterna som säljs vidare till dotterbolagen. Internprissättning finns även inom bolagen 
och beräknas på samma sätt som internpriset mellan bolagen. 
 
Fleur de Santé är inte en decentraliserad organisation, visserligen får lokala enheter vara med i 
diskussionen men besluten tas slutligen centralt.  
 
 
5.2.2 Prisbas  
 
Företaget använder sig av cost plus metoden. Internpriset består av kostnader för inköp samt 
ett vinstpåslag på 20 procent. Internpriset räknas om till lokal valuta. Tanken är att det 20- 
procentiga vinstpåslaget skall räcka till att täcka kostnaderna för avdelningen Market och 
Support. I nuläget räcker inte vinstpåslaget till för att täcka kostnaderna eftersom 
bemanningen är för stor, detta är emellertid något som Fleur de Santé arbetar på. Det är 
viktigt att dotterbolagen är med och betalar för koncerngemensamma funktioner som t.ex. 
produktutveckling. Internpriserna gäller tills vidare. 
 
 
5.2.3 Syfte  
 
Det främsta motivet till Fleur de Santés internprissättning är att dotterbolagen skall bli 
medvetna om marginalerna samt att moderbolaget skall kunna ta hem vinster. En annan 
anledning, som i och för sig väger något mindre tungt, är att skattebördan hade blivit tyngre 
om samtliga marginaler funnits i dotterbolagen. 
 
Det nuvarande systemet fungerar utmärkt, förklarar Björn Pysander. En bra modell finns som 
ser till att marginaler kan föras över till moderbolaget på ett fungerande sätt. Det är även 
viktigt att dotterbolagen får betala ungefär motsvarande för produkterna som de hade fått göra 
på den externa marknaden. Dotterbolagen ser till att kostnaderna hålls nere i moderbolaget 
genom att sätta press på moderbolaget om de inte kan ta ut tillräckligt höga marginaler 
gentemot marknaden. För undersöka om kostnaderna är rimliga använder Fleur de Santé viss 
benchmarking. Ett problem är emellertid att företaget inte kan pressa kostnaderna i samma 
utsträckning som konkurrenterna p.g.a. att man inte kan upprätthålla lika stor inköpsvolym. 
Det finns ingen oenighet kring internpriser i företaget. 
 
Systemet med internpriser i Fleur de Santé har stor betydelse för medvetenheten om vad 
produkterna egentligen kostar. Det är även mycket betydelsefullt att moderbolaget kan få in 
pengar från dotterbolagen. Internprissättning är mer betydelsefullt och det finns mer pengar 
att vinna med detta än med Management Fee. Management Fees betydelse i Fleur de Santé 
beskrivs nedan. 
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5.2.4 Nackdelar 
 
Den största nackdelen är internvinsterna i lagret som måste beräknas. Det kan även uppstå 
svårigheter med olika valutor som ständigt fluktuerar. Internvinsterna förändras ständigt i takt 
med att valutorna fluktuerar. God redovisningssed ställs mot rimligheten att förändra 
internpriserna i stor omfattning. 
 
 
5.2.5 Alternativ 
 
Alternativ till internprissättning i Fleur de Santé skulle vara att enbart använda Management 
Fee, som beskrivs i nästa avsnitt. Ett ytterligare alternativ är Royalty, d.v.s. att dotterbolagen 
betalar en avgift för att få använda varumärket. Royalty beräknas som procent av 
omsättningen, men har aldrig använts i koncernen. Det kan vara svårt att verifiera värdet på 
Royalty, d.v.s. att kontrollera om betalningen är relevant i förhållande till vad dotterbolagen 
har tjänat. Det kan bli mycket diskussioner med myndigheter angående detta och det är något 
som Fleur de Santé helst vill undvika. 
 
 
5.2.6 Internprissystemets utveckling i företaget  
 
Internprissättning är nytt i företaget, Björn Pysander har infört interna priser och de har 
praktiserats sedan den 1 mars 2003. Tidigare användes enbart Management Fee, idag används 
detta i kombination med internprissättning för att täcka centrala kostnader. Management Fee 
beräknas som en schablonmässig procentuell kostnad av omsättningen som dotterbolagen är 
skyldiga att betala till moderbolaget. Management Fee anses emellertid vara för 
schablonmässigt, internpriser fungerar bättre.  
 
När det gäller internprissystemet ser inte Björn Pysander någon direkt utveckling, det är så 
nytt. Däremot skulle det vara möjligt att skära ned på en hel del kostnader genom att förlägga 
moderbolaget i ett annat land, t.ex. i Tjeckien. På så sätt skulle kostnader för tullar, 
lagerhållning, personal etc. kunna minskas. Skattefördelar skulle även kunna uppnås. 
Lagerkostnaderna i Sverige är höga och transportsträckorna blir långa.  
 
 

5.3 Procordia Food  
 
Procordia Food AB ingår i Orkla koncernen som är ett av Norges största börsnoterade företag. 
Procordia är det största bolaget inom märkesvaruområdet Orkla Foods. Procordia Foods 
omsättning uppgick år 2001 till 3304 MSEK och antalet anställda är ca 1750. Företagets 
produkter är pizza, färdigmat, konserverade grönsaker, frukt- och bärprodukter, såser och 
förädlad potatis. Procordia Foods funktioner är uppdelade på två stora områden, Marknad & 
Innovation och Försäljning samt Varuförsörjning. Det finns även ytterligare centrala 
stödfunktioner – Ekonomi, Informationssystem och Personal & Information. Marknad & 
Innovation och Försäljning samt Varuförsörjning är uppdelade i ytterligare kategorier.67  
 
                                                           
67 Kort & Gott Procordia Food (2002), Orkla Foods A.S Årsberättelse 2001, broschyrer. 
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Respondent i vår intervju på Procordia Food var Agneta Nordström. Hon har 
ekonomutbildning från Högskolan i Jönköping och har arbetat på Procordia Food sedan 1996. 
Agneta är ansvarig för Koncernhandel sedan årskiftet.  
 
 
5.3.1 Flöde 
 
Internprissättning finns mellan de olika bolagen. Inom koncernen finns starka divisioner med 
eget resultatansvar, d.v.s. bolaget är decentraliserat. 
 
 
5.3.2 Prisbas 
 
Procordia Food använder sig av metoden cost-plus, d.v.s. på kostnaderna läggs ett visst 
påslag, i detta fallet sex procent. Anledningen till att företaget använder sig av ett påslag är att 
Skattemyndigheterna kräver att motsvarande pris används som vid eventuell försäljning till 
exportmarknaden, ingen subventionering är tillåten. Alla koncerngemensamma kostnader 
finns inte fördelade i internpriserna, eftersom det finns så många olika produktartiklar skulle 
det bli för komplicerat. Mycket koncerngemensamma kostnader fördelas ut via olika 
fördelningsnycklar. Procordia Food använder sig även av speciella besparingsprogram för att 
pressa kostnaderna.  
 
Internpriserna består av rörliga och fasta kostnader och ändras tre gånger per år. Två gånger 
per år ändras enbart de rörliga kostnaderna och ytterligare en gång per år ändras såväl rörliga 
som fasta kostnader. Det finns specifika avtal mellan bolagen som reglerar när priserna skall 
ändras och hur bolagen skall belasta varandra med kostnader.  
 
 
5.3.3 Syfte 
 
Motivet till att använda sig av internprissättning är att underlätta arbetet inom koncernen 
genom att eget tillverkade produkter och inköpta produkter kan behandlas på samma sätt. 
Agneta anser att internprissättningen fungerar bra och uppfyller sitt syfte.  
 
Internprissystemet är betydelsefullt för resultatet i företaget, eftersom en betydande del av 
inköp och försäljning sker inom koncernen. Det är viktigt att ha ett fungerande 
internprissystem när ett företag växer. Det är även av största vikt att internpriserna är 
konkurrenskraftiga så att bolag inom koncernen ej lockas till att köpa externt. Det finns ingen 
direkt oenighet inom koncernen om interna priser. Frågan diskuterades för några år sedan 
intensivt inom koncernens nätverk med ekonomidirektörer. Dagens tillämpning beslutades 
därefter.  
 
 
5.3.4 Nackdelar 
 
En nackdel med internprissättningssystemet är att beräkningar av internpriser sker i många 
olika valutor, vid hantering av alla dessa valutor uppstår valutarisker. Det går inte att 
minimera dessa nackdelar, det är något företaget får hantera.  
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5.3.5 Alternativ 
 
Agneta kan inte tänka sig något direkt alternativ till internprissystemet. Inom koncernen ses 
emellertid återkommande gällande internprissättning över och en diskussion förs om behov av 
förändringar eller förbättringar med ekonomidirektörerna inom koncernens divisioner.  
 
 
5.3.6 Internprissystemets utveckling i företaget  
 
Agneta kan inte fastställa exakt hur länge internprissystemet, baserat på kostnader med 
påslag, har använts, men i alla fall så länge dotterbolag har funnits i verksamheten. Ett fast 
sex-procentigt påslag har emellertid endast använts de senaste åren. Tidigare beräknades 
påslaget varje år efter vad som ansågs vara rimligt. Anledningen till att man övergått till ett 
fast påslag är att det är enklare att arbeta med. 
 
Frågan om de ser någon utveckling för internpriserna i framtiden på Procordia Food, menar 
Agneta är svår att svara på. Internprissystemet är stabilt men om organisationen förändras kan 
det få följder för internprissystemet. Även omvärldsfaktorer kan påverka internprissättningen, 
som t.ex. nya lagar. 
 
 

5.4 Fyrklövern 
 
Fyrklövernkoncernen består av moderbolaget Fyrklövern AB (Sverige) med dotterbolagen 
Firkl¢vern AS (Norge) och OY Apilanlheti (Finland).  Försäljning sker även i Danmark via 
Fyrklövern AB i Malmö. Koncernen omsätter ca 220 miljoner.  
 
Samtliga funktioner, förutom Försäljning och Kundtjänst som finns i respektive dotterbolag, 
är placerade centralt hos moderbolaget. Det finns även en marknadschef med assistent 
placerad i moderbolaget och i dotterbolagen. Moderbolaget hanterar Inköp, Ekonomi, IT, 
Produktutveckling, Marknadsföring, Human Resource etc. Norge och Sverige är de största 
marknaderna, Danmark är den minsta. Företaget har ungefär 130 anställda, varav ca 70 har 
fast lön och resterande arbetar på provision.  
 
Försäljningen, som till 90 % består av serviser, sker i form av postorder och telemarketing.  
Företaget använder sig av mailingar (adresserade och oadresserade utskick), bipack (medskick 
i andra företags utskick), kuponger (annonser riktade mot nya kunder) samt har även viss 
marknadsföring via internet. Målgruppen är främst kvinnor 45 år och uppåt.  
 
På Fyrklövern intervjuade vi Beata Ljung och Eva Frenning. Beata Ljung är utbildad 
civilekonom och arbetar som controller inom Fyrklövern sedan ett år tillbaka. Eva Frenning är 
Fyrklöverns ekonomichef och har också civilekonomutbildning.  
 
 
5.4.1 Flöden 
 
Internprissättning finns mellan moderbolaget och dotterbolagen. Fyrklövern är i hög grad ett 
centraliserat företag. 
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5.4.2 Prisbas 
 
Fyrklövern använder sig av metoden cost plus, närmare bestämt target plus. För att få svar på 
vilken princip av internprissättning som var lämpligast för företaget anlitades experthjälp, 
Ernst & Young fick uppdraget. Ernst & Youngs specialavdelning för transferpricing utförde 
en funktionsanalys och gick igenom samtliga faktureringsflöden inom koncernen. Därefter 
utfördes en komparativ analys på fristående bolag för att komma fram till en rimlig 
vinstmarginal för dotterbolagen. Konsulternas resultat visade på att en vinstmarginal på 2-4 
%, gentemot marknaden, var rimligt.  
 
Fyrklövern bestämde sig för att använda vinstmarginalen 4 % eftersom man inte ville dra ned 
på vinsterna alltför mycket i Norge, då tidigare väldigt höga vinster gjordes i landet. I Sverige 
och Finland skulle Skattemyndigheterna ändå bli nöjda eftersom vinster flyttades över till 
dessa länder. Efter att vinstmarginalen var fastställd räknades residualen ut för kostnaden för 
sålda varor. Termen target plus kommer ifrån att man utgår från ett mål och därefter beräknar 
internpriset. I internpriset ingår kostnaden för samtliga centrala tjänster.  
 
I Norge kommer med all sannolikhet Skattemyndigheterna att undersöka varför vinsten har 
blivit lägre. I Finland å andra sidan får bolaget större vinster, tidigare var Fyrklövern tvungen 
att subventionera vilket inte är tillåtet mer än ett par år. Därför är transferpricing 
dokumentationen oerhört viktig. Fyrklövern använder sig av löpande prognoser och gör 
justeringar av internpriserna därefter fyra gånger per år. 
 
 
5.4.3 Syfte 
 
Fyrklöverns motiv för internprissättning är utjämning av resultat i koncernen samt anpassning 
till OECD:s regler. Enligt OECD måste någon form av internprissättning förekomma såvida 
flöden av varor sker mellan enheter inom ett företag. OECD har fastställt riktlinjer för 
internprissättning med ”arms length principle” och efter att Eva var på ett seminarium för 
några år sedan blev det uppenbart att Fyrklövern inte riktigt följde dessa principer. Innan det 
nya internprissystemet infördes var vinsterna extremt höga i Norge vilket medförde 
felperiodisering av skatterna. I Sverige å andra sidan gick Fyrklövern med förlust, det gav en 
skev bild av verksamheten. Med internpriser fås en mer nyanserad bild av var vinsterna görs 
inom koncernen.  
 
Beata och Eva anser att internprissystemet på Fyrklövern fungerar bra. De anser att systemet 
är väldigt betydelsefullt. 
 
 
5.4.4 Nackdelar 
 
En nackdel är att uppföljningen kan bli arbetsam, för att få en rättvisande bild av 
verksamheten måste internpriser elimineras. Även säkerheten i prognossystemet är en 
svårighet. Svårigheter uppstår om prognoserna justeras och faktureringarna inte hinner 
justeras därefter. I företaget används olika verktyg som t.ex. kalkylprogram för att underlätta 
uppföljningen.  
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5.4.5 Alternativ 
 
Alternativet till det internprissystem som används i nuläget skulle vara de metoder som 
användes tidigare, se nästa stycke. 
 
 
5.4.6 Internprissystemets utveckling i företaget  
 
Det nuvarande internprissystemet har använts sedan 1 september 2002. Tidigare användes 
Management Fee, då bolagen årligen betalade en viss kostnad till moderbolaget i förhållande 
till sin omsättning. Från och med 1997 förändrades systemet något, bolagen fick betala för 
centrala kostnader dels baserat på volym och dels en fast kostnad. Eftersom internprissystemet 
är nytt är det svårt att se någon utveckling i nuläget.  
 
 

5.5 Danisco Sugar 
 
Danisco är ett av världens största livsmedelingrediensföretag. Danisco Sugar är den största av 
åtta divisioner i koncernen och är en av de största och mest effektiva sockerproducenterna i 
Europa. Marknaden består av norra Europa och fabriker finns i Danmark, Sverige, Finland, 
Tyskland och Litauen. Danisco Sugar producerar bl.a. råsocker, farinsocker, sirap och 
flytande socker (framförallt till läskindustrin). Danisco har ungefär 10 000 medarbetare och 
omsätter 24 miljarder danska kronor, varav Sugar står för 8,3 miljarder.  
 
Ledningsgruppen i Sugar heter Sugar Management Group och direkt underställt finns 
övergripande funktioner som Executive office, HR & Communication, Finans, IT samt 
Quality Management. Divisionerna i Sugar är Sales & Marketing, Technology & Operations 
(härunder finns fabrikerna), Agriculture (har kontakt med betodlarna) samt Finnsugar (finska 
sockerindustrin som Danisco äger 80 % av).  
 
Vi intervjuade Thomas Helén. Thomas är utbildad ekonom från Lunds universitet och har 
arbetat på Danisco Sugar sedan den 1 april 1989, företaget hette då Sockerbolaget. 1992 
såldes Sockerbolaget till Danisco i Danmark, huvudkontoret ligger i Köpenhamn. Thomas är 
anställd som affärscontroller på avdelningen Sales & Marketing.  
 
 
5.5.1 Flöden 
 
Internprissättning på varor finns endast mellan länderna. Hos en del fabriker finns även en 
positiv inställning till internpriser inom Sverige. En fabrik redovisar internt fiktiva intäkter, 
vilket dock inte har någon praktisk betydelse. Sugar Management Group tar alla strategiska 
beslut, men divisionerna har relativt stor beslutsfattanderätt. Företaget är därför relativt 
decentraliserat. 
 
 
5.5.2 Prisbas 
 
Företaget utgår ifrån världsmarknadspriset och lägger därefter på en kostnad för 
vidareförädling (t.ex. för tillverkning av sockerbitar från vanligt socker), även en del av 
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vinsten skall ingå i internpriset. Hur stor del av vinsten som skall ingå förhandlas fram. 
Danisco Sugar använder en fullkostnadskalkyl, i internpriset ingår samtliga centrala 
kostnader. Internpriset på varuströmmar fastställs en gång i månaden. 
 
 
5.5.3 Syfte 
 
Motivet till internprissättning på varor mellan länderna är enbart att Skattemyndigheterna 
ställer krav på att vinstskatt betalas i de olika länderna. Internpriserna i sig skapar inga 
effektivitetsvinster. För att uppnå effektivitet används produktkalkyler och benchmarking. 
Finnsugar ägs till 80 procent av Danisco Sugar och p.g.a. minoritetsintresse vill enheten se till 
att få rätt betalt respektive inte betala för mycket. 
 
Internprissystemet fungerar bra och eftersom verksamhet finns i flera olika länder blir 
internpriserna viktiga. Ingen direkt oenighet finns gällande internpriserna, enbart vid 
förändring av principer kan det uppkomma diskussioner. 
 
 
5.5.4 Nackdelar  
 
Nackdelen med internpriserna är att de medför mycket administration, vilket kan göra det 
tungrott. Alla nya internpriser skall registreras i faktureringsprogram. Man försöker emellertid 
att automatisera så mycket som möjligt. 
 
 
5.5.5 Alternativ  
 
Ett alternativ skulle kunna vara att fastställa internpriset på samma nivå som varan säljs för 
externt till slutkunden. Problemet som uppstår då är emellertid att den försäljande enheten 
skulle tjäna för lite och internpriserna hade kunnat leda till suboptimering. 
 
 
5.5.6 Internprissystemets utveckling i företaget   
 
Internprissättning på varor har alltid funnits. Tidigare fanns internpriser på allt i företaget, 
men det togs bort för ca 4-5 år sedan. Inledningsvis var det bra att ha internpriser på allt 
eftersom en diskussion sattes igång, kostnader skars ned och en del tjänster som ej var 
effektiva togs bort. Efter ett tag blev det emellertid slentrian och för mycket byråkrati. 
 
Thomas ser inte direkt någon utveckling i framtiden, förmodligen kommer internpriserna i 
framtiden (inom en överskådlig framtid) behandlas som idag. 
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6 Analys 
 
 
 
Analyskapitlet inleds med en kortfattad sammanställning, fråga för fråga, av respondenternas 
svar. Denna tabell skall underlätta jämförelser mellan företagen. Därefter diskuteras och 
analyseras resultatet av vår empiriska undersökning, en jämförelse görs med teorin samt 
tidigare utförda empiriska studier. I kapitlet finns inga källhänvisningar till den teori som tas 
upp, anledningen till detta är att vi i tidigare kapitel refererat till samtliga källor. Ingen ny 
teori tas upp i analyskapitlet. 
 
 

6.1 Inledning 
 
Tabellen som inleder analyskapitlet är en sammanfattning av respondenternas svar, vilka 
återfinns i sin helhet i empirikapitlet. Frågorna redovisas var och en för sig med samma 
styckesindelning som i empirikapitlet, för att läsaren lättare skall kunna ta informationen till 
sig och även vid intresse kunna gå tillbaka och jämföra med det fullständiga svaret. I 
analysdelen utgår vi därefter från samma indelning och jämför samt analyserar 
intervjuresultaten gentemot varandra och mot teorin om internprissättning. Löpande i texten 
jämför vi vårt eget empiriska underlag med de historiska undersökningar som tidigare 
redovisats i kapitel fyra. Vi ställer även de historiska undersökningarna gentemot varandra 
och analyserar eventuella uppkomna skillnader i resultat. 
 
 

6.2 Sammanställning av respondenternas svar 
 
 
 
 Skånemejerier Fleur de Santé Procordia 

Food 
Fyrklövern Danisco 

Sugar 
Flöden 
Var finns 
internpriser? 
 
 

Inom bolaget 
mellan affärs-
områdena 
Produktion 
och Marknad. 

Mellan 
moderbolaget 
och dotter-
bolagen, även 
inom bolagen. 
 
 

Mellan de 
olika bolagen. 
 
 
 

Mellan 
moderbolaget 
och 
dotterbolagen. 
 
 
 

Mellan 
bolagen i de 
olika 
länderna.  
 
 
 

Är företaget 
centraliserat 
eller decent-
raliserat? 

Decentralis-
erat. 

Centraliserat. Decentralis-
erat. 

Centraliserat. Decentralis-
erat. 

Prisbas 
Vilken prisbas 
används? 

Självkostnad, 
baserat på en 
fullkostnads-
kalkyl där alla 
kostnader 

Cost plus, 
kostnad för 
inköp plus 
vinstpåslag på 
20 %. Alla 

Cost plus, 
med påslag på 
sex %. Alla  
koncern-
gemensamma 

Cost plus 
(targetplus) 
Vinstmarg-
inalen är fyra 
%.  

Världsmarkn-
adspris plus 
merkostnader 
för vidareför-
ädling plus 
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ingår, även 
centrala. 

centrala kost-
nader ingår ej 
i priset. 
Management 
Fee används 
parallellt.   

kostnader 
finns ej i 
priset. En del 
kostnader 
fördelas ut via 
fördelnings-
nycklar.  

Kostnaden för 
sålda varor 
räknas ut 
baklänges och 
innefattar 
samtliga cen-
trala tjänster. 

förhandlings-
bar del av 
vinsten. Alla 
centrala kost-
nader ingår i 
internpriset.  

Hur ofta sätts 
priset? 

En gång om 
året efter 
budgeten. 

Internpriserna 
gäller tills 
vidare. 

Tre gånger 
per år. 

Fyra gånger 
per år. 

En gång i 
månaden. 

Syfte 
Vad är syftet 
med 
internpris-
sättningen? 
 

Öka lönsam-
hetsansvaret, 
enheterna bör 
känna sig 
delaktiga i det 
ekonomiska 
resultatet. 

Skapa medv-
etenhet om 
och få ersättn-
ing för kostn-
ader för 
produktut-
veckling m.m.  

Underlätta 
arbetet i 
koncernen, då 
inköpta och 
egentillverk-
ade produkter 
kan behandlas 
lika. 

Utjämning av 
resultatet i 
koncernen 
samt  
anpassning till 
OECD:s 
regler. 

Enbart p.g.a. 
krav från 
Skattemynd-
igheterna.  

Uppfylls 
syftet? 

Till viss del.  Ja Ja Ja Ja 

Hur 
betydelsefullt 
är systemet? 

Betydelsefullt 
på affärs-
områdesnivå 
för att skapa 
lönsam-
hetstänkande. 
Priserna rapp-
orteras ej till 
koncernnivå. 

Systemet har 
stor betydelse 
för medveten-
heten om vad 
produkterna 
egentligen 
kostar och att 
moderbolaget
får ersättning.   

Betydelsefullt 
för resultatet 
eftersom en 
betydande del 
av inköp och 
försäljning 
sker inom 
koncernen. 
Viktigt med 
konkurrens-
kraftiga 
priser. 

Väldigt 
betydelsefullt. 

Internpriserna 
är viktiga 
eftersom 
verksamhet 
finns i flera 
olika länder. 

Finns enighet 
eller konflikt 
kring 
systemet? 

En del 
konflikter. 

Enighet. Enighet. Enighet. Enighet, 
enbart vid 
förändringar 
kan diskuss-
ioner uppstå. 

Nackdelar 
Vilka 
nackdelar 
finns med 
systemet? 

Tendenser till 
suboptimering
, diskussioner 
uppstår samt 
problem med 
lagervärder-
ingen.  

Internvinster i 
lager måste 
beräknas,  
fluktuerande 
valutor skapar 
svårigheter. 

Beräkning av 
internpriser 
sker i många 
valutor vilket 
medför 
valutarisker. 

Arbetsam 
uppföljning, 
faktureringar 
hinner inte 
alltid justeras 
efter löpande 
prognoser. 

Mycket 
administration
, blir tungrott.  
 

Alternativ 
Finns något 
alternativ till 
internpris-
systemet? 

Att inte ha 
internpriser 
överhuvud-
taget. 

Management 
Fee som idag 
används 
parallellt. 
Royalty är 
även ett 

Inte direkt, 
kontinuerligt 
diskuteras 
emellertid 
behov av 
förändringar. 

Det som 
användes 
tidigare, se 
nedan. 

Att använda 
samma pris 
internt som 
varan säljs för 
externt 
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alternativ. 
Internpris-
systemets 
utveckling i 
företaget  
Hur länge har 
systemet 
använts?  

Tre år. Sedan den 1 
mars 2003. 

Så länge 
dotterbolag 
har funnits i 
verksamheten. 

Sedan den 1 
september 
2002. 

Har alltid 
funnits. 

Har andra 
metoder 
använts 
tidigare? 

Internpriset  
utgjordes 
tidigare (då 
organisation-
en var annor-
lunda) enbart 
av inköpspris 
plus en del 
kostnader som 
t.ex. transport.  

Tidigare 
användes 
enbart 
Management 
Fee. 

Nej. Tidigare 
användes 
Management 
Fee. Från 
1997 föränd-
rades system-
et något, 
bolagen fick 
betala för 
centrala 
kostnader dels 
baserat på 
volym och 
dels en fast 
kostnad. 

Tidigare fanns 
internpriser  
på allt i  
företaget. Det  
togs bort då  
det blev för  
mycket 
byråkrati.      

Ser ni någon 
utveckling för 
systemet i 
framtiden? 

Planerar att 
arbeta mer 
med internpri-
ser i kalkyler 
och prognos-
er. 

Inte direkt, är 
så nytt. 

Internpris-
systemet är 
stabilt men 
förändringar i 
organisation 
och omvärld 
kan påverka  

Inte direkt, är 
så nytt.  

Inte direkt, 
förmodligen 
kommer 
internpriserna 
i framtiden att 
behandlas 
precis som 
idag. 

 
 

6.3 Analys samt diskussion av resultat 
 
 
6.3.1 Flöde 
 
Lantz et al hävdar att decentralisering är en förutsättning för internprissättning, detta är 
emellertid inget vi har kunnat styrka i vår empiriska undersökning. Tre av fem undersökta 
företag uppgav att de är decentraliserade. Resterande två företag är starkt centraliserade men 
har ändå en framgångsrik användning av internprissättning. De företag som är starkt 
centraliserade, Fleur de Santé och Fyrklövern, tillhör samma koncern. Man skulle kunna tänka 
sig att bolagen, eftersom de tillhör samma koncern, är strukturerade på samma sätt och att 
detta är grunden till att två respondenter uppgett sig ha centraliserade organisationer trots ett 
användande av internpriser. Vi har emellertid fått uppfattningen om att företagen är så pass 
fristående av varandra, att de är helt fria att själva utforma den mest lämpliga organisationen. 
Anledningen till att internprissystemet fungerar så pass väl i de centraliserade företagen är 
med största sannolikhet att priserna fastställs centralt. Vid centralt fastställda internpriser 
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behövs inte en decentraliserad organisation i avseendet att utforma effektiva priser. I 
Skånemejerier finns enbart interna priser på affärsområdesnivå och i Danisco Sugar består de 
interna priserna av en förhandlingsbaserad del. Dessa företag har alltså båda interna priser 
som kräver engagemang från enheter under koncernnivå och detta överensstämmer även med 
en decentraliserad organisation. Vi vill därmed inte motsäga Lantz et al:s påstående, men vill 
påpeka att en decentraliserad organisation inte är ett självklart krav för ett fungerande 
internprissystem.  
 
De företag som vi har intervjuat är relativt stora koncerner, fyra av de fem undersökta bolagen 
har internprissättning mellan bolagen. Enbart ett av dem har uteslutande inom bolaget. Ett av 
företagen som har internpriser mellan bolagen har även inom sina bolag, för att effektivisera, 
trots att det blir ett nollresultat i slutändan. Anledningen till att de flesta företagen inte har 
internprissättning inom bolagen i samma land tror vi beror på att det blir för mycket att 
hantera. På Danisco Sugar fanns tidigare internprissättning på allt inom företaget, vår 
respondent menade emellertid att det blev för mycket byråkrati efter ett tag. Förmodligen blir 
vinsterna av interna priser inom bolag för åtskilliga större företag, av samma anledning för 
små i förhållande till det arbete som måste läggas ned på att upprätthålla systemet. De 
effektivitetsvinster som skall uppnås med hjälp av internprissättning kan till viss del 
åstadkommas med benchmarking, produktkalkyler, kostnadsprogram etc. Flera av 
respondenterna har uppgett att de använder sig av sådana verktyg. Anledningen till att 
internprissättning i princip alltid finns mellan bolag i olika länder som tillhör samma koncern 
återkommer vi till i stycket som behandlar omvärldsfaktorer. 
 
Lantz et al:s studie visar på att samma internprissystem oftast används vid handel inom landet 
som med utlandet. Samtliga tillverkande företag utom ett i deras studie, som hade handel 
såväl inom som utom landet, uppgav detta. Det är svårt för oss att konstatera att så är fallet 
även i vår studie, eftersom enbart ett av de studerade företagen har internprissättning såväl 
mellan som inom bolagen. Företaget Fleur de Santé använder sig emellertid av samma 
modell. Detta faktum talar för Lantz et al:s påstående och eftersom deras undersökning är så 
pass ny är det rimligt att så fortfarande är fallet.  
 
 
6.3.2 Prisbas 
 
6.3.2.1 Vanligaste metoden 
 
Cost–plus (självkostnad plus vinstpåslag) är den klart dominerande metoden, tre av de fem 
studerade företagen använder sig av någon form av cost–plus metod. Företagen som använder 
denna metod är Fleur de Santé, Procordia Food och Fyrklövern. Även Danisco Sugars metod 
skulle kunna benämnas som någon form av cost-plus då kostnader plus ett vinstpålägg ingår i 
priset, men då de utgår från världsmarknadspriset så skiljer sig denna metod något åt från de 
andra och därför kallar vi den ej cost-plus. Enligt Samuelsson et al är fördelen med cost-plus 
metoden att den främjar räntabilitetstänkande och att vinstpålägget visar på nödvändig 
kapitalavkastning. Såvida det är möjligt att ta ut tillräckligt höga priser så garanteras 
slutprodukterna generera en tillfredsställande vinst. Ytterligare fördelar är att slutprodukternas 
prisnivå kan styras genom central kontroll över tidigare leds vinstpålägg samt att internhandel 
uppmuntras genom att de producerande enheterna inte utnyttjas. 
 
Det som i teorin (enligt Samuelsson et al) sägs vara nackdelar med metoden är bl.a. att 
kostnadsdel i pris och pålägg är godtyckliga, automatiskt vinstpålägg inte är 



 48

motivationsskapande samt att eliminering av vinster måste ske i bokslutet. Nackdelen med 
eliminering i bokslutet har nämnts i intervjuerna. När det gäller att kostnadsdelen i pris och 
pålägg är godtyckligt, anser vi att vår undersökning motbevisar detta. Kostnaderna räknas 
noggrant ut och påläggen är väl motiverade och avvägda.   
 
Det som skiljer de undersökta företagen åt som använder sig av cost-plus metoden är vilka 
kostnader som innefattas i priset. Två av företagen har inte med samtliga centrala kostnader i 
internpriset, medan ett har samtliga kostnader täckta. De företag som inte har täckt alla 
centrala kostnader i internpriset använder sig av komplement som t.ex. Management Fee. 
Skillnaden är egentligen en formsak, samtliga företag täcker sina kostnader, enbart på olika 
sätt. 
 
Enligt Samuelsson et al har internpriser som tar sin utgångspunkt i leverantörens kostnader 
som huvudsyfte att förmedla kunskapen om att varor och tjänster aldrig är gratis. En 
mottagare skall inte fritt få utnyttja det som en producerande enhet erbjuder, precis som 
externa enheter aldrig erbjuder något gratis eller att kostnader alltid uppstår om mottagaren 
tvingas producera själv. En av våra respondenter, Björn Pysander på Fleur de Santé, nämner 
att syftet med internprissättning delvis är att göra dotterbolagen medvetna om vilka kostnader 
som finns, vilket styrker Samuelssons teori om kostnadsbaserade priser. 
 
Anledningen till att en kostnadsbaserad prissättning och framförallt cost-plus metoden har 
visat sig vara så vanlig tror vi beror på att det är en så pass enkel och rättfram metod. Vi tror 
att alltför komplicerade metoder inte är önskvärda i företag. En kostnadsbaserad metod ser till 
att ge den säljande enheten täckning för sina kostnader så att enheten garanterat ej går med 
förlust. Genom att ytterligare lägga till ett vinstpålägg får den levererande enheten del av 
vinsten vilket kan fungera motivationsskapande. Att få en del av vinsten är speciellt viktigt 
bland våra företag eftersom de flesta av dem har försäljning mellan bolag i olika länder. Det 
är då essentiellt att vinsterna fördelas jämnt mellan länderna, vilket förklarar den höga 
andelen av metoden cost-plus. 
 
 
6.3.2.2 Mindre vanliga metoder 
 
Enligt Samuelsson et al går utvecklingen mer och mer mot marknadsmässiga priser från det 
tidigare vanligaste kostnadsbaserade prissättet. Detta är emellertid inget vår undersökning 
stödjer, som vi nämnt tidigare dominerar kostnadsbaserade priser. Fyra av de fem undersökta 
företagen har enbart kostnadsbaserade priser. Danisco Sugar är det enda företaget som har ett 
inslag av marknadspris, internpriset består av världsmarknadspris plus merkostnader samt har 
ett förhandlingsbart vinstpålägg. Företaget använder sig emellertid inte av ett renodlat 
marknadspris.  
 
Samuelsson et al menar att ett kostnadsbaserat pris ej är det bästa då ett företag strävar efter 
stark decentralisering och enheter som är besluts- och resultatmässigt oberoende av varandra. 
Det som rekommenderas i detta fall är marknadsmässiga internpriser. Syftet är att en 
jämförelse skall göras mellan det interna priset och priset för motsvarande prestation på den 
externa marknaden. Därav fås ett mått på om man är kostnadseffektiv inom företaget. 
Marknadsmässiga priser verkar vara bra i teorin men fungerar uppenbarligen inte lika bra i 
praktiken. Detta visar, som vi tidigare har nämnt, vår undersökning, då enbart ett av företagen 
använder denna metod och då inte i en renodlad form. Vi kan inte finna något mönster 
gällande decentralisering och kostnadsbaserade priser, däremot finns det inget som tyder på 
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att de företag med kostnadsbaserade priser inte kan ha en stark decentralisering. 
Skånemejerier och Procordia Food har kostnadsbaserad internprissättning men ändå en 
decentraliserad organisation. Det finns problem med marknadsmässiga internpriser. 
Respondenten på Danisco Sugar, Thomas Helén, belyste en del av dessa svårigheter. Om 
renodlade marknadsmässiga priser används t.ex. mellan bolag inom en koncern kan följden 
bli att det interna priset sätts för högt och medföra att den köpande enheten inte tjänar 
tillräckligt mycket på att köpa internt och därefter vidareförädla produkten. Den köpande 
enheten får alltså för låga marginaler när produkten säljs vidare till den externa marknaden. 
Risken är att den köpande enheten uppsöker alternativa leverantörer. 
 
Enbart ett av de studerade företagen, Skånemejerier, använder sig av en självkostnadsbaserad 
internprissättning. Enligt Samuelsson et al är problemet med fullständig kostnadstäckning att 
det inte ger incitament till förbättringar. Kanske är en vara eller tjänst inte kostnadseffektiv, 
men inget görs för att pressa kostnaderna eftersom den producerande enheten oavsett får 
fullständig ersättning för samtliga kostnader. Detta medför att självkostnad inte är det 
optimala valet vid resultat eller räntabilitetsansvar. Problemet återfinns i princip hos alla våra 
undersökta företag, att priset i sig inte uppmuntrar till kostnadseffektivitet. Däremot har 
företagen löst problemet på andra sätt, genom att ha kostnadsprogram, produktkalkyler och 
benchmarking. 
 
 
6.3.2.3 Historisk jämförelse 
 
Enligt Göran Arvidssons studie, från 1971, var den vanligaste internprissättningsmetoden runt 
1970-talet kostnadsbaserad. Vår empiriska undersökning stödjer att så fortfarande är fallet, då 
nästan alla företagen uteslutande använder sig av kostnadsbaserad prissättning. Efter 
kostnadsbaserad var i Arvidssons studie från 1971 marknadsbaserad internprissättning 
vanligast. Detta är inget, som tidigare nämnts, vi kunnat påvisa bland de undersökta företagen. 
Enbart Danisco Sugar använder sig av ett internpris som till viss del är marknadsbaserat. Inget 
av företagen använder sig av priser som är renodlat marknadsmässiga. Detta kan bero på, som 
vi tidigare nämnt, att det är svårt för de köpande enheterna att få ut tillräckligt höga 
marginaler om de köper in varor till marknadspris. Detta kan i sin tur leda till att de söker nya 
leverantörer på den externa marknaden. 
 
Studien som Arvidsson utförde 1970 visade att marknadsbaserade internpriser var vanligast 
inom försäljning till utländska dotterbolag. Majoriteten av de företag vi har undersökt har 
dotterbolag i flera olika länder och även internhandel däremellan. Marknadsbaserade 
internpriser förekom emellertid inte, förutom inslaget hos Danisco Sugar. Det kan finnas en 
viss skillnad i företagen som är undersökta. Arvidsson koncentrerade sig på verkstads- och 
stålföretag, vilket vi inte har gjort.  
 
Arvidssons studie 1970 visade även på en spridning gällande var priserna fastställdes. Centralt 
fastställda priser förekom i en del företag och andra använde sig av förhandlingar mellan 
leverantör och mottagare. Detta bekräftar vår undersökning, men övervägande fastställs 
priserna centralt. I Skånemejerier sätts internpriserna mellan affärsområdena. I övriga företag 
fastställs de uteslutande på koncernnivå, förutom i Danisco där vinstpålägget i priserna är 
förhandlingsbart.  
 
1980-talets undersökning av Per-Magnus Andersson och Lennart Hansson utfördes inom 
statlig förvaltning. Vår undersökning är inriktad på privata företag, vilket gör att 
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förutsättningarna är annorlunda och det kan vara svårt att göra en jämförelse. Vi har 
emellertid behandlat denna studie i uppsatsen då vi anser att den trots allt kan ge en bild av 
situationen under 1980-talet. Anderssons och Hanssons studie visade att självkostnad var den 
mest utbredda metoden, långt därefter men ändå näst vanligast var marknadsmässiga 
internpriser. Anledningen till att andelen marknadsmässiga internpriser var mycket lägre än i 
Arvidssons studie beror förmodligen på att de senare undersökningarna är utförda inom statlig 
förvaltning. Resultatet ligger emellertid i linje med Arvidssons studier och 
internprissättningsmetoder under denna tid kan anses vara någorlunda stabila. 
 
Björn Lantz undersökning, från 2002, visar på att förhandlingsbaserad internprissättning 
numera är vanligast. Därefter kommer marknadspriser. Resultatet skiljer sig både ifrån 
Arvidssons samt Anderssons och Hanssons undersökningar. Total eller självkostnadsbaserad 
prissättning med vinstpåslag utgjordes enbart av 13, 5 % av de tillverkande företagen, vilka är 
mest intressanta för vår undersökning att göra en jämförelse med. Enligt vår undersökning 
visade sig cost-plus vara den klart dominerande metoden. Vi måste emellertid ha med i 
beaktning att vår studie enbart behandlar fem företag medans studierna av Lantz, Arvidsson 
etc. har med många fler företag och kan därmed anses vara mer representativa. Trots att vi 
enbart intervjuat fem företag har emellertid vår undersökning en styrka jämfört med 
ovanstående diskuterade studier. Vi har utfört en kvalitativ studie som gett oss möjligheten att 
djupstudera internprissättningsmetoder i de utvalda företagen samt att ställa följdfrågor. Detta 
gör att vi med största sannolikhet fått en korrekt samt heltäckande bild av företagen och deras 
internprissystem. Trots att vi enbart studerat ett fåtal företag, har vi fått en tydlig bild av att en 
kostnadsbaserad metod är dominerande och framförallt cost-plus. Resultatet har så tydligt 
visat på detta, att vi åtminstone till viss del kan tala om en representativitet. Därför är det 
förvånande att vårt resultat skiljer sig så markant från Lantz et al:s resultat, då denna studie 
ligger så nära i tiden. En förklaring till varför resultatet i Lantz undersökning så entydigt visar 
på att förhandlingsbaserade internpriser är vanligast, kan vara hur förhandlingar definieras. 
Flera av våra tillfrågade företag har sagt att den existerande internprismetoden fastställdes 
efter diskussioner med ekonomidirektörer på företaget. Möjligtvis ser repondenterna i Lantz 
undersökning förhandlingar, vilka leder till ett fastställande av t.ex. cost-plus metoden, som 
att internpriserna fastställs i fri förhandling.  
 
 
6.3.2.4 Uppdatering av priser 
 
Skånemejerier och Fleur de Santé använder sig i princip av standardkostnader av internpriser. 
Skånemejerier fastställer priserna en gång om året och låter dem gälla ett år framåt. Fleur de 
Santé har fastställt sina internpriser en gång och låter dem gälla tills vidare, visserligen har 
priserna enbart existerat sedan den 1 mars 2003. 
  
Anledningen till att använda sig av denna metod är enligt Samuelsson et al att undvika 
fluktuationer i internpriset, då det kan ge bristande information eftersom priserna fluktuerar 
fortare än det är möjligt att ändra på beslut. Liknande svårigheter har vi fått bekräftat i vår 
studie av de som ändrar internpriset flera gånger per år. Fyrklövern t.ex. påpekade att 
internpriserna inte alltid hinner uppdateras efter de regelbundna utförda löpande prognoserna. 
Det kan finnas en annan poäng med att använda sig av standardkostnader under en period. 
Respondenten på Skånemejerier förklarade att det finns en möjlighet för den levererande 
enheten att gå med vinst såvida den arbetar för att pressa sina kostnader. Oavsett vilka 
kostnader den levererande enheten har under året så får den ersättning för de 
standardkostnader som fastställs en gång om året. 
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Majoriteten av de undersökta företagen uppdaterar internpriset flera gånger om året, vilket ger 
dem en möjlighet att justera priset efter de senaste prognoserna. Enbart Fleur de Santé har 
fastställt sina interna priser och låter dem gälla tills vidare. Tilläggas bör att 
internprissystemet är nytt i Fleur de Santé, priserna har enbart praktiserats sedan 1 mars 2003, 
så med största sannolikhet kommer förändringar att ske. Skånemejerier är, förutom Fleur de 
Santé, det företag som uppdaterar sina interna priser mest sällan, önskemål finns emellertid 
om uppdatering varje kvartal. Det finns enligt tidigare resonemang både för- och nackdelar 
med standardkostnader respektive tät uppföljning av priser. Vi kan emellertid konstatera att 
trenden visar på tät uppföljning och justering av interna priser. 
 
 
6.3.3 Syfte 
 
De studerade företagen uppgav olika syften med sin internprissättning. Det som förvånade oss 
mest var att en del företag uppgav att den främsta anledningen var att det är ett krav från 
Skattemyndigheterna eller att följa OECD:s regler. Även fast inte alla uppgett detta som den 
främsta anledningen så har det ändå genomsyrat intervjuerna, ett företag uppgav att det inte 
finns några effektivitetsvinster alls. Flera företag menade emellertid att det finns många andra 
motiv som t.ex. att förenkla arbetet inom koncernen, genom att kunna behandla inköpta- och 
egentillverkade varor på samma sätt. Ett annat motiv som nämndes är att moderbolaget skall 
få ersättning för centrala kostnader som t.ex. produktutveckling.    
 
Samuelsson et al nämner flera olika syften med internprissättning, att möjliggöra en 
uppdelning av företaget i autonoma enheter, instrument för rättvisande resultatbedömning av 
delverksamheter och organisatoriska enheter, underlag för beslutsfattande centralt och lokalt 
eller att motivera affärsmässighet och kostnadsmedvetande. Det enda av dessa syften som 
klart framgått i vår undersökning är en användning av internpriser för att motivera 
affärsmässighet och kostnadsmedvetande. Internpriserna kan även enligt Samuelsson delas in 
i tre funktioner. Fördelningsfunktionen, med vilken menas att internprissättning är ett 
alternativ till kostnadsfördelning, med pålägg eller fördelningsnycklar. 
Informationsfunktionen handlar t.ex. om var kostnader och intäkter uppstår och vilka värden 
som överförs från en enhet till en annan. Styrningsfunktionen är den tredje. Samtliga dessa 
funktioner känns igen hos de studerade företagen. Internpriserna används för att fördela ut 
centrala kostnader och innefattas därmed i fördelningsfunktionen. Att dotterbolagen skall bli  
medvetna om var kostnader uppstår har även angetts, vilket kan ses som en 
informationsfunktion. Att priserna används som styrinstrument nämndes också.  
 
De flesta av våra undersökta företag anser att syftet med internprissättningen uppnås, även 
fast en del brister finns som fortfarande arbetas med för att ytterligare förbättra systemet. 
Oenighet gällande internprissättningen finns inte hos de flesta företagen. Visserligen kan 
diskussioner uppkomma innan priserna är fastställda, men därefter accepteras priserna i hög 
utsträckning. 
 
 
6.3.3.1 Historisk jämförelse 
 
Arvidssons studie från 1967 syftade delvis till att utröna företags syfte med internprissättning. 
Vanliga syften var möjlighet till beräkning av rättvist resultat för avdelningar, för 
ansvarskontroll, för lönsamhetskalkyler för produkter, att öka incitament och 
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kostnadsmedvetande, för löpande kalkylering och kostnadsbokföring samt för externa 
jämförelser. En hel del av dessa syften nämns även av Samuelsson et al. Att kunna beräkna 
olika enheters resultat på ett rättvist sätt var det klart vanligaste syftet i Arvidssons studie, 
vilket inte uppgavs av något av företagen i vår undersökning. Skatteskäl som syfte angavs av 
relativt få företag i Arvidssons studie, men var vanligt bland våra företag.  
 
Lantz et al:s studie visade på att det övergripande syftet med internprissättning var en 
funktionell nödvändighet p.g.a. en divisionaliserad organisationsstruktur. Detta kan återfinnas 
i vår undersökning genom att majoriteten har dotterbolag och p.g.a. denna struktur måste ett 
system finnas som ser till att moderbolaget får ersättning från dotterbolagen. Här kommer 
även kravet från Skattemyndigheterna in. Lantz studie visade även på att de främsta motiven 
för val av internprissättningsmodeller var enkelhet, mest lönsam för företaget som helhet samt 
divisioners självständighet. Dessa motiv har vi inte kunnat styrka hos våra respondenter. Trots 
att ingen har nämnt enkelhet kan vi ändå konstatera att majoriteten i vår undersökning 
använder sig av enkla modeller. Flera av respondenterna har gett uttryck för att internpriser 
kräver mycket uppföljning och administration, vilket är en nackdel. Av detta kan vi dra 
slutsatsen att det är av intresse att ha en modell som är enkel att använda och utföra 
uppföljning av. Det enda motivet som uttalats konkret i vår undersökning och som även 
angavs i Lantz et al:s studie, av 27 % av de tillverkande företagen, är ett skapande av 
kostnadsmedvetande.  
 
I Lantz et al:s studie uppgav 90 % av både tillverkande- och tjänsteföretag att de var nöjda 
med gällande internprissättning. Majoriteten av respondenterna i vår undersökning har också 
varit positiva till respektive företags internprissystem. Lantz et al påpekar att den höga 
frekvensen kan bero på att respondenterna oftast är ansvariga för internprissättningen och 
därför vill ge en god bild av den. Detta är något som även vi måste ha med i utvärderingen av 
resultatet. En del av våra respondenter har själva varit med och utformat systemet eller 
åtminstone satt i gång tanken om utvecklandet av ett nytt internprissystem. Vi blev lite 
förvånade över att det verkade finnas så lite oenigheter om internpriser, de flesta menade att 
en samsyn fanns. Ovanstående resonemang kan vara en förklaring till detta. Kanske hade vi 
fått en annan bild om anställda på andra positioner i organisationen hade tillfrågats. Även 
Arvidssons studie visade på att de flesta företag var relativt nöjda med sina internprissystem, 
vilket visar på en trend. Vi har svårt att tro att de existerande internprissystemen är så pass bra 
att nästan alla respondenter uppger att de är nöjda med det.  
 
Alla företag i vår undersökning hävdar att systemet är betydelsefullt, även de som i princip 
har infört internprissystem p.g.a. att det är ett krav från Skattemyndigheternas sida. Företagen 
har emellertid uppgett skilda anledningar till varför systemet är betydelsefullt. För 
Skånemejerier t.ex. är internprissättning enbart betydelsefullt på affärsområdesnivå för att 
skapa ett lönsamhetstänkande. Skånemejerier har enbart internpriser inom bolaget och detta 
skiljer företaget från övriga intervjuade bolag, som har internprissättning mellan bolag. 
Övriga företag svarade att systemet bl.a. var betydelsefullt för att skapa en medvetenhet om 
centrala kostnader och att moderbolaget skall få ersättning för koncerngemensamma utgifter. 
Ett företag angav att det var betydelsefullt med konkurrenskraftiga priser för att de köpande 
bolagen inte skall söka sig till andra leverantörer. Hur betydelsefullt systemet uppges vara hör 
till viss del ihop med om syftet uppfylls eller hur nöjd man är med gällande internprissystem, 
därför är det inte förvånansvärt att vi inte får någon större skillnad mellan dessa svar. Lantz et 
al:s påpekande om att respondenternas ansvar för internpriser kan ha effekt på de svar som 
ges, kan även ha betydelse i frågan huruvida systemet är betydelsefullt.  
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6.3.4 Nackdelar 
 
De nackdelar som uppkommer kring ett internprissystem, som de studerade företagen har 
nämnt är bl.a. att det kan bli mycket byråkrati och att en hel del administration krävs då 
internpriser skall registreras och följas upp. Internpriser behöver även elimineras i lagret och 
dessa beräkningar kan vara tidskrävande. Något som nämndes hos flera företag med bolag i 
olika länder, där internpriserna räknas om till respektive dotterbolags valuta, är valutarisker. 
Enbart ett av företagen nämnde att det finns tendenser till suboptimering. Ett annat företag 
nämnde även att det finns en risk att man ibland inte hinner uppdatera internpriset efter de 
löpande prognoserna.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att gemensamt för de flesta företagen är att de anser 
administration och uppföljning av internpriser samt valutarisker vara stora nackdelar. 
 
 
6.3.5 Alternativ 
 
När det gäller alternativ till internprissättning har vi fått en del skilda svar. Vissa företag 
hävdar att Management Fee eller Royalty skulle vara ett alternativ för att få in pengar från 
dotterbolag för koncerngemensamma kostnader samt för användning av varumärket. Enbart 
ett företag, Danisco Sugar, ger förslag på ett annat internprissystem. Danisco Sugars 
respondent menar att marknadspriser skulle kunna användas men att det å andra sidan hade 
varit svårt då de köpande enheterna förmodligen fått för låga marginaler vid försäljning till 
slutkund. 
 
Skånemejerier gav svaret att ett alternativ skulle vara att inte använda internpriser 
överhuvudtaget men respondenten tror inte att det skulle fungera lika bra då 
effektivitetsincitament och lönsamhetstänkande går förlorat. Som nämnts finns en skillnad 
gentemot övriga företag som har dotterbolag och därmed måste ha någon form av system som 
driver in vinster till moderbolaget. 
 
  
6.3.6 Internprissättningens utveckling i företagen 
 
Tre av företagen har uppgett att andra internprissystem, eller system som skulle få ungefär 
samma effekter som internpriser, har använts tidigare. Ett har inte haft någon utveckling alls 
och det sista företaget hade tidigare internpriser på allt inom företaget men har nu frångått 
detta vilket också kan ses som en slags förändring. Alltså har det över tiden för de flesta 
företag skett en utveckling. Fyrklövern och Fleur de Santé har en liknande utveckling, båda 
har tidigare använt Management Fee och har under den senaste tiden utvecklat ett 
internprissystem. Att utvecklingen ser likartad ut kan till viss del bero på att de är bolag inom 
samma koncern.  
 
Det verkar emellertid inte vara vanligt med frekventa växlingar av internprissystem. Två av 
företagen har i princip använt samma metod alltid. För ytterligare två av företagen är 
internpriser relativt nytt, tidigare har andra metoder använts som inte riktigt kan benämnas 
internprissättning. Eftersom systemen i dessa företag är så nya ser de inte någon direkt 
utveckling för framtiden. Enbart ett av företagen, Skånemejerier, har tankar om utveckling för 
systemet i framtiden. De planerar att arbeta mer med internpriser i kalkyler och prognoser, 
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detta är emellertid inte någon direkt förändring av internprismodellen utan enbart förbättringar 
av systemet. Skånemejerier har använt det existerande systemet i tre år. Vi kan alltså 
konstatera att förändringar av prismetod sker relativt sällan, men att en del företag ständigt 
arbetar på att förbättra sina system. 
 
Lantz et al:s studie visade även på att frekventa växlingar av internprissystem är ovanligt. 
Hälften av de tillverkande företagen som tillfrågades hade haft förändringar, två tredjedelar 
hade enbart bytt internprissystem en gång. Lantz et al menar emellertid att det kan vara så att 
förändringarna har varit mer frekventa än vad respondenterna har uppgett. Anledningen kan 
vara att respondenterna inte alltid haft fullständig kännedom om de system som användes 
innan de började att arbeta på företaget i fråga. Denna faktor kan även ha inverkat på vårt 
resultat, då inte alla respondenter exakt har kunnat fastställa hur länge den nuvarande 
internprismetoden har varit i bruk, utan mer i svävande ordalag sagt ”har alltid funnits” eller 
”så länge jag kan minnas”. Vi tror emellertid inte att denna faktor har påverkat särskilt 
mycket. 
 
Resultatet av Lantz studie visade på att 36 % av de tillverkande företagen använde en 
internprismodell som enbart var ett år gammalt. Detta överensstämmer förvånansvärt bra med 
vår undersökning, då två av fem företag har ett internprissystem som varit i bruk mindre än ett 
år. Förmodligen är det till viss del en slump att utfallet överensstämmer så väl, vi har inte 
utfört en kvantitativ undersökning och kan därmed ej uttala oss om en representativitet med 
statistisk säkerhet. Lantz et al menar att det är en svaghet att så pass många företag använder 
sig av nya oprövade system. De menar att kontinuitet krävs för att internprissystem skall 
fungera väl och vinna acceptans. Vi anser emellertid inte detta vara något stort problem. Som 
vi tidigare nämnt har det inte skett frekventa växlingar historiskt sett i företagen. Att ständigt 
eftersträva kontinuitet är inte optimalt, förändringar måste ske. De två företagen med nya 
internprissystem har tidigare använt sig av alternativa metoder som Management Fee, så det 
handlar inte om ständiga byten utan mer om en som vi ser det sund utveckling mot effektiva 
internprismodeller. 
 
 
6.3.7 Omvärldsfaktorer 
 
Det har visat sig att skatter och därmed Skattemyndigheterna styr mycket gällande 
internprissättning. Skattemyndigheterna ställer krav på att en internprissättning finns, mellan 
bolag i olika länder, och därför har en del företag infört det på varuströmmar, trots att de 
egentligen inte har någon nytta av det. Danisco Sugar hävdar att införandet av internpris på 
varuströmmar enbart beror på krav från Skattemyndigheternas sida. Även Fyrklövern hävdar 
att detta är en anledning till införande av internpriser. Skattemyndigheterna ställer även krav 
på att vinster fördelas mellan länderna så att en rättvisande bild uppstår. Flera av företagen 
nämner fluktuerande valutor som en stor nackdel och en del har även nämnt att tullar tas med 
i beaktningen av internprissättningen. Detta överrensstämmer med teorin. Samuelsson et al 
hävdar att hos multinationella företag finns faktorer, vilka inte har med organisationens 
verksamhet att göra men som ändå bör tas i beaktande vid internprissättning. Faktorer som 
nämns är beskattning, tullar etc. Även Arvidsson framhäver att skatter, tullar och valutor styr 
vid internationell internprissättning. Att vår undersökning visar så tydligt på dessa effekter 
beror på att vi i stor utsträckning intervjuat koncerner som har dotterbolag i flera olika länder. 
 
 
 



 55

 
6.3.8 Kompletterande metoder 
 
Internprissättning har många fördelar, t.ex. i effektiviseringssyfte. När det emellertid gäller att 
fördela vinster mellan dotterbolag och moderbolag samt att ta betalt för centrala tjänster finns 
det även andra metoder. Andra valmöjligheter förutom internprissättning är Management Fee 
(dotterbolagen betalar en viss procentuell avgift i förhållande till sin omsättning) eller Royalty 
(dotterbolagen betalar för att få använda sig av varumärket). Som vi tidigare har nämnt så har 
inte alla studerade företag täckning för samtliga centrala kostnader i internpriserna utan även 
kompletterande verktyg används som t.ex. Management Fee.   
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7 Slutsatser 
 
 
 
I det sista kapitlet sammanfattar vi det vi kommit fram till i analyskapitlet, avgränsat till de 
frågeställningar som vi ämnar svara på i denna uppsats. Vi reflekterar även över hur vårt val 
av undersökningsobjekt och undersökningsområde kan ha påverkat utfallet.  
 
 

7.1 Vanligaste metoden samt syfte 
 
Vår empiriska undersökning visar entydigt på att en kostnadsbaserad internprissättning är det 
vanligaste. Ett av företagen baserar sitt internprissystem till viss del på marknadspriset, men 
övriga företag använder sig av renodlade kostnadsbaserade internpriser. Det dominerande 
valet bland kostnadsbaserade system är metoden cost-plus, tre av fem företag använder sig av 
denna metod. Anledningen till att en kostnadsbaserad internprissättning och framförallt cost-
plus metoden är så vanlig är förmodligen att metoden är så enkel. Internprissystem kan 
effektivisera och fördela vinster mellan bolag i en koncern, men kräver samtidigt omfattande 
administration och uppföljning. Om internprismetoden är för komplicerad krävs enorma 
resurser för uppföljning och hantering av systemet och effektivitetsvinsterna kan därmed bli 
för små i förhållande till arbetet. Detta tror vi vara en avgörande anledning till ett användande 
av en enkel kostnadsbaserad internprissättning. Att cost-plus metoden används av majoriteten 
av de undersökta företagen kan mycket väl bero på att den fördelar vinster på ett enkelt sätt. 
Eftersom nästan alla företag som vi har intervjuat har bolag i olika länder är det för dem 
viktigt att fördela vinster mellan länderna på ett rättvist sätt samt att få in ersättning för 
koncerngemensamma kostnader till bolaget. Cost-plus metoden åstadkommer detta på ett 
okomplicerat sätt, man behöver enbart räkna ut vilken ersättning som är rimlig och sedan 
lägga på detta som ett procentuellt pålägg på internpriserna. Flera av företagen har även angett 
syften med sin internprissättning som att skapa en medvetenhet om koncerngemensamma 
kostnader samt att kunna utjämna resultatet i koncernen. De allra flesta respondenterna anser 
att syftet med internprissättningen uppnås och är nöjda med sina system. Som vi nämnde i 
analysen kan det emellertid till en viss del bero på att de tillfrågade är ansvariga för 
internpriserna och därmed vill ge en god bild av dem. 
 
Det finns små skillnader hos de undersökta företagen som angivit att de använder sig av cost-
plus metoden. Skillnaderna utgörs av vilka kostnader som innefattas i internpriset, samtliga 
centrala kostnader eller enbart en del av dem. Två av företagen som använder sig av cost-plus 
har ej samtliga kostnader täckta medan ett har. De företag som inte har samtliga 
koncerngemensamma kostnader i internpriset har löst detta på kompletterande sätt, t.ex. med 
Management Fee. Skillnaderna är alltså marginella, företagen använder sig enbart av olika 
sätt att ta betalt för koncerngemensamma kostnader. Anledningen till att en del företag 
använder sig av kompletterande metoder som t.ex. Management Fee eller andra 
fördelningsnycklar, tror vi beror på att det ibland kan bli för komplicerat att fördela ut alla 
kostnader via internpriser. Om det finns flera olika produktartiklar blir det för arbetssamt, det 
är då lättare att schablonmässigt ta betalt. Denna anledning har även en av våra respondenter, 
från Procordia Food, angivit.     
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7.2 Nackdelar samt problem med internprissystem 
 
När det gäller vilka nackdelar som företagen anser sina internprissystem ha, så har flera 
respondenter sagt att systemen kräver mycket administration och att uppföljningen kan bli 
arbetsam. Här kan vi återknyta till den enligt oss troliga anledningen till att många företag 
använder sig av någorlunda enkla internprissättningsmetoder, att uppföljningen skall bli 
hanterbar. Förutom att använda sig av enkla internprissystem för att förenkla hanteringen 
används även diverse verktyg och program för att rationalisera administrationen. Enbart ett 
företag har angivit att tendenser finns till suboptimering. Något som en hel del av företagen 
har nämnt är valutarisker. Eftersom bolag finns i flera olika länder avräknas internpriserna i 
respektive lands valuta, problem kan då uppstå med ständigt fluktuerande valutor. 
Fluktuerande valutor påverkar internpriserna som i sin tur också fluktuerar. Denna nackdel är 
specifik för koncerner som har bolag i flera olika länder. Det är en risk som dessa företag får 
leva med, det går inte att göra så mycket åt. 
 
Det som vi ser som ett problem med att så många företag använder sig av kostnadsbaserad 
internprissättning är att det inte ger incitament till att vara kostnadseffektiv. Den producerande 
enheten får täckning för sina kostnader oavsett utgifternas storlek. En del av företagen 
använder sig i och för sig av standardkostnader under en viss period och den levererande 
enheten får därmed en i förväg bestämd ersättning och måste därför se till att hålla sina 
kostnader nere till denna nivå. Det finns emellertid inget som säger att nivån på 
standardkostnaderna skulle vara kostnadseffektiv. Respondenterna har nämnt att de använder 
sig av benchmarking, produktkalkyler etc. för att se till att kostnaderna hålls nere, detta kan 
vara en lösning på problemet såvida det får tillräckligt stor uppmärksamhet. 
 
 

7.3 Historisk jämförelse 
 
Vid en jämförelse av vårt resultat med historiska resultat, kan vi konstatera att både likheter 
och skillnader finns. Vi vill återigen påpeka att de historiska studier som vi redovisat även 
behandlar internprissättning på annat än varuflöden. Möjligtvis kan eventuella skillnader 
gentemot vår undersökning till viss del bero på detta.  
 
Arvidssons studie från 1971 visade på att en kostnadsbaserad internprissättning var det 
vanligaste. Vår studie bekräftar att så är fortfarande fallet. Enligt Arvidssons studie var 
emellertid marknadsbaserad internprissättning näst vanligast. En ytterligare studie av 
Arvidsson från 1970 visade att marknadsbaserade internpriser var vanligast inom försäljning 
till utländska dotterbolag. Här kan vi göra en direkt jämförelse eftersom majoriteten av våra 
företag har utländska dotterbolag. Vi har emellertid inte alls kunnat fastställa någon trend av 
användning av marknadpriser. Enbart ett företag använder inslag av marknadspris i sitt 
internprissystem, men då inte i någon renodlad form. Att använda sig av marknadspriser kan 
vara svårt, det är inte alltid de finns att tillgå. En risk är även att priset sätts för högt vilket gör 
att den köpande enheten inte får ut tillräckligt höga marginaler när den säljer produkten vidare 
till marknaden. En av våra respondenter gjorde oss uppmärksamma på denna senare faktor, 
vilket för oss låter som en trolig anledning till att få företag verkar använda sig av 
marknadsbaserade internpriser. Vi kan emellertid inte finna någon förklaring till varför 
Arvidssons studie visade på en utbredd användning av marknadspriser.  
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Anderssons och Hanssons studie är den som är mest olik vår egen eftersom den uteslutande 
behandlar statsförvaltningar. Inom denna undersökning var självkostnad den mest utbredda 
metoden. Anledningen till att självkostnad var vanligast kan bero på att det inte finns något 
direkt behov av utjämning av vinster bland statsförvaltningar, behovet finns däremot hos de 
företag vi har studerat. Anderssons och Hanssons undersökning visade även på att 
marknadsmässiga priser var näst vanligast men betydligt mindre förekommande än i 
Arvidssons studier, vilket inte är så underligt eftersom de studerade objekten just tillhör 
statsförvaltningen. 
 
Lantz et al:s studie är den som är mest intressant att jämföra vår undersökning med, då den 
ligger så nära i tiden. Anmärkningsvärt är emellertid att Lantz et al:s resultat visar på att den 
vanligaste internprismetoden hos tillverkande företag är förhandlingsbaserad, därefter 
kommer marknadspriser. Detta skiljer sig markant från vår undersökning. Vad det beror på är 
svårt att uttala sig om. Lantz har utfört en omfattande kvantitativ studie och därmed fått en 
större representativitet, men enbart denna faktor tror vi ej kan förklara skillnaderna Det kan 
finnas olikheter bland företagen som är tillfrågade. Andra faktorer som kan påverka är hur 
frågorna ställs och vem som svarar på dem, om det är ekonomer som arbetar centralt eller 
lokalt. Som vi nämnt i analysen kan det också finnas olika sätt att se på vad en 
förhandlingsbaserad internprissättning egentligen är. En del respondenter kanske anser att en 
diskussion inom företaget som leder till ett fastställande av en specifik modell som t.ex. cost-
plus, är detsamma som internpriser fastställda efter fri förhandling.  
 
 

7.4 Metodens tillförlitlighet 
 
Skattemyndigheternas påverkan har visat sig vara avgörande för införande av de aktuella 
internprissystemen. Skattemyndigheterna ställer krav på att en vinstfördelning sker mellan 
bolagen i de olika länderna. Eftersom vi till största delen har intervjuat företag som har bolag i 
flera olika länder kan detta mycket väl ha påverkat utfallet. Om vi undersökt företag som 
enbart finns i Sverige är det inte säkert att cost-plus metoden hade blivit den dominerande 
eftersom ett utjämningsbehov av vinster då inte finns på samma sätt. Problemet med mindre 
företag är att de inte alltid har ett välutvecklat internprissystem, vi tog kontakt med flera 
mindre företag som gav detta svar. Därför inriktade vi oss på större företag, men som vi 
tidigare har nämnt kan det ha påverkat utfallet.  
 
Vi valde i uppsatsen att begränsa undersökningen till internprissättning av varuflöden. 
Anledningen till att valet föll på varuflöden är att de flesta respondenter tog upp det spontant 
och det visade sig att varor var det vanligaste objektet för internprissättning. Om vi hade valt 
internprissättning av något annat som t.ex. serviceavdelningar är det troligt att resultatet hade 
sett annorlunda ut.   
 
Man kan även ställa sig frågan hur resultatet hade blivit om vi haft med fler företag i vår 
undersökning. Vi har svårt för att tänka oss att bilden skulle bli helt annorlunda eftersom en 
kostnadsbaserad internprissättning och framförallt cost-plus har visat sig vara så dominerande. 
Vi måste emellertid ändå reservera oss gentemot att göra alltför generella uttalanden då vi inte 
kan fastställa något med statistisk säkerhet. Vår undersökning har dock den stora fördelen att 
vi har kunnat fördjupa oss i flera företags situationer samt haft möjligheten att få en korrekt 
och rättvisande bild. Detta kan vara problemet med kvantitativa undersökningar, att 
säkerställa att svar fås på det man vill veta samt att försäkra sig gentemot missuppfattande. 
Om vi skulle undersöka fler företag hade det varit svårt att hålla kvar vid en kvalitativ metod. 
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Till en viss del måste vi emellertid reserva oss gentemot att våra respondenter vill upprätthålla 
en god bild av företaget och dess internprissystem. Eftersom vi ofta intervjuat de som är 
ansvariga för internprissättningen kan det hända att de har avgivit svar som är något 
förskönande. Sammanfattningsvis tror vi ändå att vi har fått en god, någorlunda rättvisande 
bild av företagens internprissystem. Vi har ställt mycket följdfrågor, följt upp allt som vi inte 
varit riktigt klara över och respondenterna har även villigt svarat på vilka nackdelar de anser 
finnas med systemet. 
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