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Uppsatsens titel: Internprissättning i Svenska Försvarsmakten - En analys av internprisers 
styrningseffekter i Försvarsmaktens förbandsverksamhet  
 
Seminariedatum: 31 Maj 2012 
  
Ämne/kurs: Examensarbete i Företagsekonomi, Lunds Universitet, Inriktning 
Ekonomistyrning, Magisteruppsats, Vårterminen 2012. 
  
Författare: Christoffer Hökmark och Mathias Langmarker  
  
Handledare: Per Magnus Andersson 
  
Fem nyckelord: Internpriser, beställar-utförarmodellen, avgiftsfinansiering, ekonomistyrning, 
Försvarsmakten 
  
Syfte: Genom att beskriva och analysera hur tre olika aktörsgrupper hanterar internhandel 
inom Försvarsmakten avser vi att diskutera synen på och användandet av 
internhandelssystemet. 
  
Metod: Då kontexten var en kärnfråga i problemställningen landade vi i en enkelfallstudie av 
Försvarsmakten. Med hjälp av beställar-utförarmodellen identifierade vi sedan tre 
aktörsgrupper som ansågs vara huvudsakligen ansvariga i internhandelssystemet. Dessa 
intervjuades sedan för att få fram de åsikter och uppfattningar som ligger till grund för 
studien. 
  
Teoretiska perspektiv: Teorin tar sin utgångspunkt i ekonomistyrning i allmänhet, och 
internpriser i synnerhet, genom att granskats för att identifiera krav, möjligheter och syften 
för ett väl fungerande internhandelssystem. Behov har även uppkommit att utreda offentliga 
organisationer i allmänhet för att kunna placera internpriserna i sitt större sammanhang. 
  
Empiri: Vår empiri utgår från dokument från Ekonomistyrningsverket (ESV), Statens 
offentliga utredningar och Försvarsmaktsinterna styrdokument. Intervjuer har sedan utförts 
med de ur beställar-utförarmodellen identifierade ägarfunktionen, utförarfunktionen och 
beställarfunktionen, där fokus hamnade på att lyfta fram deras uppfattningar om hur 
internhandelssystemet är tänkt att fungera och hur det faktiskt fungerar. Detta för att 
identifiera möjliga olikheter i uppfattningarna. 
 
Slutsatser: De ursprungliga syften som internhandelssystemet enligt 
Ekonomistyrningsverkets rapporter lyfte fram är till stor del uppfyllda på ett tillfredställande 
sätt. Dock uppfylls inte efterfrågestyrning på grund av att beställar-utförarmodellens 
premisser inte uppfylls i form då beställarens makt är minimerad på grund av övriga styrande 
faktorer. Kostnadsmedvetenheten har däremot ökat och upplevs tillfredställande. Detta leder 
till att man har kunnat kostnadsoptimera med hjälp av vidareutvecklade interna resurser och i 
tillämpliga fall outsourcing av de resurser där externa organisationer kan utföra 
stödverksamheten till lägre pris. 
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Summary in English. Den engelska sammanfattningen lägger du efter den svenska 
sammanfattningen. 
  
Title: Transfer pricing in the Swedish Armed Forces - An analysis of control effects of 
transfer pricing in the Swedish Armed Forces’ unit organisation 
 
Seminar date: 31th of May, 2012 
  
Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS). 
  
Authors: Christoffer Hökmark and Mathias Langmarker 
  
Advisor/s: Per Magnus Andersson 
  
Five key words: Transfer pricing, management control, customer/contractor model, funding 
fees, Swedish armed forces 
  
Purpose: By describing and analysing how three different groups of actors manage transfer 
pricing within the Swedish armed forces, we intend to discuess the view upon and the usage 
of the transfer pricing system. 
  
Methodology: Because context was central in our research question, we ended up with using 
single case study methodology when researching The Swedish rmed Forces. Using the 
customer/contractor model we identified three important actors in the transfer pricing system. 
These three actors were then interviewed for opinions and perceptions that lay the 
groundwork for the study. 
 
Theoretical perspectives: The theoretical perspectives start by examining management 
control system in general and transfer pricing in particular to identify demands, possibilities 
and purposes for a successful implementation of a transfer pricing system. We have also seen 
a need to examine public sector organisation theory to be able to connect the transfer pricing 
system to the context. 
 
Empirical foundation: Our empirical material originates from The Swedish National 
Financial Management Authority, Government reports and Armed forces’ internal 
documents. Interviews have then been held with three actors from the customer/contractor 
model: owner, customer and contractor, where focus was to highlight their perception of how 
the transfer pricing system is supposed to work, and how it is working. The purpose was to 
identify possible differences in the perceptions. 
 
Conclusions: The original purposes that the transfer pricing system had, according to the 
Swedish national financial management authority’s reports are in general successfully 
fulfilled. This is partly because of that the customer’s purchasing power is minimized by 
other control factors. Awareness of costs has increased and is perceived to be satisfactory. 
This leads to the organization being able to optimize costs by improved internal resources and 
when applicable: outsourcing of the resources where external organizations are able to 
perform the task with better cost effectiveness. 
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Tack! 
Tack till personalen på Försvarsmakten som har ställt upp med sin tid för att vi skulle kunna 
ställa våra frågor! 
 
Tack också till vår fantastiska handledare Per Magnus Andersson för ett oumbärligt stöd och 
viktiga kommentarer, precis när vi har behövt det! 
  
Tack också de nära och kära som har tvingats leva med oss under denna termin, då vi har 
sovit, ätit och andats Försvarsmakten och internpriser! 
  
Christoffer Hökmark och Mathias Langmarker, Lund, 2012. 
 
Förkortningar 
 
ESV Ekonomistyrningsverket 
 
FEM Försvarets Ekonomimodell 
 
FMLOG Försvarsmakten Logistik 
 
FMV Försvarets Materielverk 
 
H EK Ekonomiskt styrdokument i Försvarsmakten 
 
HKV Högkvarteret 
 
NPM New Public Management 
 
PRIO/SAP Affärssystem i Försvarsmakten, bygger på standardsystemet SAP. 
 
PROD Produktionsledningen 
 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Organisationer med olika operativa avdelningar är tvungna att på ett eller annat sätt arbeta 
med företagsinterna prestationer, internprestationer. Behovet av att reglera internprestationer 
är ur ett styrningsperspektiv relaterat till organisationens struktur. Med högre grad av 
centralisering sjunker behovet av att styra lokala avdelningar eftersom beslut istället tas på 
central nivå, på motsvarande vis ökar behovet av att hantera internprestationer i takt med 
ökad autonomi (Andersson och Hansson, 1984). 
 
Offentlig verksamhet har också ett behov av kostnadsuppföljning och styrning i sina 
respektive lokala avdelningar, på samma sätt som privata företag. Vår uppsats behandlar 
internprestationer och deras hantering i den offentliga verksamhet som Försvarsmakten utgör. 
 
Internprestationer är en viktig fråga för många organisationer. Följaktligen är också 
internpriser, den monetära avräkningen av internprestationerna viktig. Rådande teori erbjuder 
ett flertal olika ansatser till hur prissättningen kan genomföras. Effekterna av de olika 
prissättningsmetoderna måste noga övervägas innan implementering påbörjas. Risken är att 
internhandelssystemet i bästa fall blir obsolet och i värsta fall att det får direkt negativa 
effekter (Arvidsson, 1971) 
 
Ett alltför komplicerat internhandelssystem blir kostsamt med avseende på utbildningsbehov 
och underhåll. Anställda som tvingas agera i ett sådant system kan istället försöka hitta andra 
lösningar än att vända sig till den interna marknaden för att undvika det extra arbete detta 
medför. Det är därför viktigt att systemets ambitionsnivå är hanterbart och att ledningens 
syfte med systemet tydligt kommuniceras till de anställda (Arvidsson, 1971) 
 
Fördelarna med ett medvetet och väldesignat internhandelssystem är många. Organisationen 
kan lättare följa upp verksamheten då information om kostnaders uppkomst är mer detaljerad. 
De anställdas kostnadsmedvetenhet ökar då interna varor och tjänster inte längre är 
kostnadsfria utan bättre motsvarar den resursinsats som krävdes för att leverera dem.  Många 
av de fördelar som internhandelssystemet bidrar med uppstår som ett resultat av att 
organisationen skapar en inre marknad (Andersson och Hansson, 1984, s. 47-49). 
 
Försvarsmaktens huvudsakliga uppgift är att försvara Sveriges suveränitet. På Riksdagens 
uppdrag ingår numera också ett insatsförsvar. Försvarsmakten styrs av ett högkvarter, som är 
den högsta beslutande enheten och som lämnar uppdrag åt olika förband, skolor och center. 
(Försvarsmaktens verksamhetsidé) 
 
Försvarsmakten har genomgått en rad förändringar de senaste 20 åren: förband har lagts ner, 
de statliga medlen har minskats och kanske viktigast av allt: den allmänna värnplikten har 
avskaffats. Målet och den övergripande strategin har även de förändrats med grund i 
Regeringens proposition 1999/2000:30. Istället för att som tidigare möta hot på Sveriges 
territorium, ett invasionsförsvar, ska säkerheten upprätthållas utom Sveriges gränser för att 
minska hot innan de når Sveriges gräns, d.v.s. ett insatsförsvar.  
 
Krav på högre effektivitet speglas i Försvarets strävan av att implementera 
företagsekonomiska verktyg för att styra verksamheten. 2002 bildades stödförbandet 
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Försvarsmaktens logistik (FMLOG) som utgör en egen organisatorisk enhet inom 
Försvarsmakten. Denna enhet är utspridd där Försvarsmakten har verksamhet och utför 
tjänster och levererar varor till förband, skolor och centra (FMLOG i backspegeln) 
 
Ytterligare företagsekonomiska verktyg som har eller är på väg att implementeras är 
Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM) samt affärssystemet PRIO/SAP. Det sistnämnda är 
ännu inte fullt ut implementerat men är tänkt att samla all information i ett system för lättare 
uppföljning och styrning (Mål med Prio). PRIO/SAP och FEM utgör de faktorer som 
tillsammans med Försvarets nya inriktning mot ett insatsförsvar förväntas påverka Försvarets 
styrning. 
 
Ekonomistyrningsverket sammanställde en rapport: ESV 2005:10 - Styrningen i försvaret, 
som undersökte Försvarsmaktens ekonomistyrning i allmänhet och internprissättning i 
synnerhet. ESV 2005:10 har legat till grund för vår undersökning. Ekonomistyrningsverket 
har efter denna rapport publicerat ytterligare två rapporter med samma tema.  

1.2 Problemdiskussion 
Ansatsen i uppsatsen är att försvaret undergår stora förändringar i sitt arbetssätt i och med en 
förändrad organisation och övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar. Vi bedömer 
att detta ställer krav på den ekonomiska kontrollen inom försvaret för att uppnå 
kostnadseffektivitet. Nya organisatoriska enheter och en förändring där man går från 
inkallade värnpliktiga till ett yrkesbaserat försvar gör också att organisationen förändras. En 
vilja att implementera företagsekonomiska verktyg visar vidare att man vill kostnadsoptimera 
verksamheten. Vad man inte får glömma är att det också ställer krav på att kontrollen och 
uppföljningen används rätt och är kongruent med övrig styrning.  
 
Bildandet av FMLOG i kombination med strävan efter kostnadseffektivitet gör att vi anser att 
den interna handeln blir en naturlig del inom organisationen. Det är därför viktigt att 
prissättningen av interna flöden uppmuntrar det beteende som önskas och bidrar till effekter 
som de facto också ökar kostnadseffektiviteten. När organisationer decentraliserar ansvar för 
kostnader och resultat samtidigt som gemensamma funktioner centraliseras av besparingsskäl 
är det viktigt att det råder samsyn om regler och systemets syfte. Risken är annars att 
organisationen blir centralstyrd på ett sätt som inte alls ger rätt incitament att driva 
organisationen på ett för helheten optimalt sätt, d.v.s. att man ökar arbetsbördan för de 
anställda utan att man förbättrar kostnadseffektiviteten. 
 
Vi diskuterar ett allmänt ämne: internprissättning, i en allra högsta grad nationellt viktig 
kontext: försvaret som en del av offentlig verksamhet, och därmed anser vi att fallet har ett 
allmänintresse. På så sett har vi gett oss stora möjligheter att skapa något betydelsefullt i vår 
studie. 
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1.3 Frågeställning 
● Hur ser försvarets metoder för internhandel av varor och tjänster ut? 
● Använder man ändamålsenliga metoder för att fastställa internpriserna för olika 

tjänster? 
● Fyller internhandelssystemet en funktion i det nya insatsförsvaret? 
● Kompletterar internhandelssystemet de övriga företagsekonomiska verktygen? 
● Råder det kongruens mellan vad förbandspersonal (internbeställare och -utförare) och 

HKV-personal (ägare) upplever vara den stora nyttan med internhandelssystemet? 

1.4 Syfte 
Genom att beskriva och analysera hur tre olika aktörsgrupper hanterar internhandel inom 
Försvarsmakten avser vi att diskutera synen på och användandet av internhandelssystemet. 

1.5 Läsanvisningar 
Uppsatsen fortsätter efter inledningen med en metoddiskussion som syftar till att presentera 
de avvägningar som gjorts angående undersökningens genomförande. Texten beskriver varför 
den kvalitativa ansatsen valdes, vilka personer som intervjuats, vilka dokument och de 
avvägningar vi ställts inför. 
 
Teorikapitlet ämnar att behandla teorier som är värdefulla för uppsatsens fortsatta läsning. 
Värdet ligger i ökad förståelse av ämnesområdet, dels genom att beskriva kontextuella 
förhållanden som anses relevanta men även i att behandla teoretiska begrepp som används 
genom uppsatsen. Kapitlet tar sin utgångspunkt i ekonomistyrning i allmänhet för att sedan 
behandla internpriser. Därefter diskuteras offentlig verksamhet, vilket syftar till att med en 
teoretisk ansats beskriva dess komplexitet. De tidigare texterna, d.v.s. ekonomistyrning och 
internpriser, tas därefter upp i den offentliga verksamhetens kontext.  
 
Uppsatsen fortsätter så med att introducera Försvarsmakten som en offentlig verksamhet och 
dess uppgifter. De tidigare kapitlen i uppsatsen fogas samman genom att ekonomistyrning 
och internprissättning i Försvarsmakten behandlas. Sambandet mellan kapitlen åskådliggörs 
nedan med en figur: 
 
Vårt empiriska material presenteras uppdelat på samma sätt för alla tre aktörer som 
intervjuats. Uppdelningen av intervjumaterialet återkommer sedan i analysen när 
respondenternas svar jämförs med varandra. Strukturen bryts i kapitlet som följer för att en 
friare analys ska vara möjlig. Resultatkapitlet påbörjas genom att frågorna som presenterats i 
frågeställningen besvaras. Uppsatsen avslutas med en summering av resultaten, en diskussion 
samt förslag på vidare studier. 
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2 Metod 
Vi förklarar vilka avvägningar vi har gjort i designen av vår studie 

2.1 En fallstudie som forskningsansats 
Uppsatsen började med en utgångspunkt i ett intressant ämne, internpriser, och närmare 
bestämt styreffekter och uppfattningar av internhandelssystemet i organisationen. Vi ville inte 
bara se effekter i internhandelssystemet, då många av dessa redan är väldokumenterade, utan 
också gräva i de bakomliggande orsakerna och konsekvenserna av effekterna. En kvantitativ 
studie skulle i detta perspektiv inte på samma sätt kunna beskriva detta, utan fallstudien blev 
vårt naturliga metodval. Vår kontext valdes ut på grundval av att vi båda har ett intresse för 
företagsekonomiska verktyg i offentliga organisationer och försvarets speciella uppgift, i 
kombination med den stora förändringstakt vi upplevde att de verkar i, ökade vårt intresse. 
 
En möjlighet vore att utföra en jämförande studie med flertalet fall hämtade från andra 
offentliga organisationer. Vi fann dock att det fanns för många organisationsspecifika 
faktorer för att en jämförande studie skulle kunna få ett lyckat resultat. Utifrån de faktorer 
som illustrerats, har detta lett fram till att vi såg skäl för en undersökning av enbart 
Försvarsmakten. För att nå djupet i vår undersökning ville vi intervjua aktörer i 
Försvarsmaktens internhandelssystem för att få fram deras syn på hur internhandeln 
fungerade. Vi valde denna metod då vår ansats och frågeställning krävde den grund i 
uppfattningar och den kontextuella förståelsen i datainsamlingen som är typisk för den 
kvalitativa metoden. Avvägandet fick göras mot risken att studien skulle bli subjektiv och 
svår att generalisera, men dessa risker kunde i vår åsikt aldrig väga upp nyttan av att kunna 
föra en djupare diskussion om Försvarsmakten. 
 
Vid dokumentstudier av internhandelssystemet definierades beställar-utförarmodellen som 
rådande modell inom Försvarsmakten. Utifrån dess gruppering av aktörer i 
internhandelssystemet fann vi tre olika typer av aktörer: ägaren, utföraren och beställaren. 
Dessa tre grupper är de som uppfattades vara de inom systemet som har faktisk påverkan på 
dess funktion.  

2.2 Anskaffandet av primärdata 
Vi har gjort följande överväganden i vår insamling av primärdatakällor 
 
Efter att vi utgått från de tre aktörerna, blev den första uppgiften att identifiera var i 
organisationen man skulle komma att hitta ägaraktören. Efter kontakt med ledningen på 
Högkvarteret (HKV), identifierade vi att regelverket styrdes från en underavdelning till HKV. 
Det visade sig att Linda Lärka, controller på avdelningen LEDS PLANEK, hade den översikt 
vi efterfrågade. Därmed fanns inga andra alternativ att tillgå som skulle förbättra bilden av 
ägarfunktionen.  
 
Vidare hade vi ursprungligen tänkt planera in en intervju med en representant för HKVs 
produktionsavdelning (PROD), men efter vidare studier ansåg vi att PROD inte är en aktiv 
part i internhandelssystemet. Då de endast ställer upp ramar för den produktion som måste 
ske kan de inte anses påverka internhandeln mer än indirekt och ligger därför utanför vår 
undersökning. 
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Under arbetet som följde kunde vi läsa oss till att förbanden är i huvudsak beställande part i 
internhandelssystemet. Efter kontakt med ekonomichefen för förbandet P7, kunde vi bekräfta 
att så var fallet, och att det var just ekonomifunktionen som var förbandets ansvarige för 
internhandelns genomförande. Då ansvaret delades mellan ekonomichefen och 
ekonomihandläggaren utfördes intervjun med båda personerna närvarande. 
 
Vi identifierade att FMLOG var ansvariga för utförardelen av internhandeln, men det var inte 
omedelbart tydligt vilken typ av tjänst som bäst kunde besvara vår frågeställning. Efter 
intervju med P7s ekonomiavdelning identifierades logistikledaren som den tjänst där många 
av beställar-utförarmodellens utföraraktiviteter bedrivs. I synnerhet utifrån relationen mellan 
beställare och utförare som vi ju var intresserade av. Förbandet förmedlade då kontakt till 
deras logistikledare som ställde upp för intervju. Därmed hade vi intervjuat alla tilltänkta 
parter i beställar-utförarmodellens internhandel. 
 
Vi övervägde även om det skulle stärka vår studie om vi intervjuade en slutanvändare av 
internhandelssystemet. Efter att ha hört oss för till dels en administrativ officer vid 
Hemvärnet och dels en plutonchef vid P7s förband avfärdade vi den tanken. 
 
När det gäller förbands- och FMLOG-aktörerna finns det personer med liknande tjänster. Vid 
en utvärdering av intervjumaterialets kvalitet insåg vi skulle kunna utöka med fler intervjuer, 
utan att kvaliteten skulle öka nämnvärt. Vi ville inte ha alla faktorer som påverkar 
internhandelssystemet, på alla nivåer, utan ett antal som lyfts fram som extra viktiga av 
aktörerna. Dessa gick mycket snabbt att identifiera. Vid tidpunkten för intervjuerna hade vi 
skapat oss en god teoretisk uppfattning om hur försvaret fungerade och kunde därför ställa 
frågor som uttömde den information vi ville få fram utifrån vårt syfte.  
 
Intervjuerna med respondenterna hölls vid ett tillfälle per funktion; 
 
Ägare: Intervjun hölls den 20 april 2012 med Linda Lärka, Controller på Ledningsstaben, 
Planering och ekonomi. Hennes roll är att utforma internhandelssystemet. 
 
Beställare: Intervjun hölls den 26 april 2012 med Charlotta Lindhe, ekonomichef och 
Rosemarie Jonasson, ekonomihandläggare på förband P7, Revinge. Deras roll är att 
administrera ekonomin på Förbandet och vara förbandets ansvarige för handeln med 
FMLOG, dvs. internhandeln.  
 
Utförare: Intervjun hölls den 3 maj 2012 med Jan Hindorf, logistikledare på förband 
FMLOG. Hans roll är den som ansvarig för fem förband när det gäller deras logistikinköp 
från FMLOG, och därmed internhandeln. Hans roll är modellerad efter det som i den privata 
sektorn kallas Key Account Manager. 

2.2.1 Intervjuavväganden 
Våra intervjuer har varit semi-strukturerade, d.v.s. vi har följt ett i grova drag utarbetat 
mönster. Det beror på att vi har undersökt ett specifikt ämnesområde inom 
ekonomistyrningen och att det finns en risk för att intervjun annars rör sig i annan riktning 
(Bryman och Bell, 2003). Vi valde att skicka ut en översiktlig frågeställning i förtid så att 
våra intervjuobjekt kunde förbereda sig inför intervjun, och känna sig bekväma i 
intervjusituationen.  
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Det är i intervjun vi förväntade oss kunna se förväntningar och uppfattningar om 
internhandeln träda fram, och så blev det. Genom att diskutera aktörerna utifrån sin syn på sig 
själva, på sina medaktörer och på sin relation till sina medaktörer har vi lyft fram likheter och 
skillnader i uppfattningar och åsikter. Dessa skillnader och likheter analyserades utifrån 
rådande internpristeori för att hitta faktorer som är relevanta för en vidare analys.  
 
Vi valde att genomföra intervjuer med öppna frågor. Uppsatsens ämne är förknippat med hur 
ledningen eller personer i ledande ställning vill att anställda ska agera, och på grund av detta 
kan ämnet anses laddat. Med det i åtanke valde vi intervjumetod och undviker därmed 
defensiva svar och att stänga in intervjuobjektet i prekära avvägningar. Samtidigt 
uppmuntrade vi med vår öppna frågemetod, våra intervjuobjekt till att fritt uttrycka sina 
åsikter, och så anser vi också blev fallet. 

2.3 Anskaffandet av sekundärdata 
Vi har huvudsakligen använt oss av följande sekundärdatakällor 

2.3.1 Teori 
För att kunna ställa berättigade frågor och kunna analysera den information vi fått på ett 
meningsfullt sätt har vi samlat ett teoretiskt ramverk av sekundärkällor som relaterar till den 
frågeställning vi valt. Vi har utgått från centrala verk inom internhandelsforskningen, såväl 
allmänt som inom offentlig förvaltning. Genom att välja centrala verk som på ett allmänt plan 
behandlar internhandelsfrågor fanns möjlighet att analysera empirin på ett balanserat sätt. Vi 
har också sökt källor som i fallande ordning relaterar till: internprissättning i allmänhet, 
ekonomistyrning i allmänhet, försvaret, och offentliga organisationer i allmänhet. Detta för 
att skapa oss en stabil teoretisk grund som ska stå till hjälp i arbetet med att analysera de 
specifika frågor som framställs inom försvaret. 

2.3.2 Rapporter 
ESV 2005:10 Styrningen av försvaret 
Ekonomistyrningsverket 
Rapportens syfte är att beskriva ekonomistyrningen i Försvarsmakten och lämna förslag på 
förbättringsåtgärder. Rapporten ger även en introduktion till generell styrning av offentlig 
verksamhet, bland annat beskrivs beställar-utförarmodellen. Den centrala frågan i rapporten 
är dock Försvarsmaktens internprissättning. 
 
ESV 2008:19 - Försvarsmaktens interna styrning och kontroll 
Ekonomistyrningsverket 
Rapporten avser att utreda den interna styrningen och kontrollen i Högkvarterets 
ledningsprocesser. Dessa handlar om att styrningen i Försvarsmakten uppfyller uppsatta 
regelverk samt hushåller effektivt med statens medel. Rapporten beskriver också Försvarets 
planeringsprocess samt ekonomimodell FEM. 
 
ESV 2010:28 - Utveckling av Försvarsmaktens interna styrning och kontroll 
Ekonomistyrningsverket 
Denna rapport är en uppföljning på ESV 2008:19, och hade särskilt målet att utvärdera hur de 
problem som påpekades i den tidigare rapporten hade åtgärdats. I rapporten finns också en 
schematisk bild över planeringsprocesserna i Försvarsmakten, deras huvudsakliga syfte och 
vem som är ansvarig. 
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Dnr 2005/445-6 - Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och 
ekonomiledningssystem 
Stadskontoret 
Rapporten avser att bedöma Försvarsmaktens införande av affärssystemet PRIO/SAP. 
Rapporten ger en översiktlig bild av affärssystemets olika implementeringssteg och 
ekonomimodellen FEM samt dess relation till PRIO/SAP.  
 
SOU 2005:92 Styrningen av insatsförsvaret 
Statens offentliga utredningar 
Rapporten syfte var att undersöka styrningen och finansieringen av det militära försvaret och 
behandlar därmed samtliga försvarsrelaterade myndigheter.  

2.3.3 Styrande dokument 
Handbok i Ekonomi 2012, kapitel 16 - Internhandel 
Försvarsmakten 
Dokumentet syftar till att vägleda Försvarsmaktens personal i ekonomifrågor. Kapitel 16 
beskriver internhandeln i Försvarsmakten, viktiga definitioner och hur priser ska räknas ut. 
 
Tjänstekatalog 2011 
Försvarsmakten 
Dokument som beskriver vilka tjänster som kan beställas inom Försvarsmakten. Ligger till 
grund för tjänstebeskrivningen som är ytterligare detaljerad. 
 
FEM produktkalkylmall 2012 
Försvarsmakten 
Excelbaserat dokument som kategoriserar kostnader i grupper med två specificerande 
undergrupper. När kostnaden är fastställd till rätt undergrupp kan man med dokumentet 
fastställa vilket konto kostnaden ska belasta i redovisningen. 
 
Försvarets regleringsbrev 2012 
Regeringskansliet 
Regleringsbrev är ett styrdokument som utfärdas för samtliga myndigheter. Det ansvariga 
departementet utfärdar regleringsbrev för myndigheter den ansvara för. 
Försvarsdepartementet sammanställer Försvarsmaktens regleringsbrev vilket görs varje år. 
Dokumentet styr hur mycket resurser myndigheten tilldelas och hur de ska fördelas över 
verksamheten. 

2.3.4 Betydelsen av stora förändringar 
Under tiden vi har arbetat med uppsatsen har en stor förändring av Försvarsmaktens 
organisation föreslagits. Enligt proposition “En effektivare försvarslogistik” ska delar av 
FMLOG övergå till Försvarets Materielverk (FMV). Eftersom FMLOG står för merparten av 
internhandeln inom Försvarsmakten kan en flytt av förbandet riskera att påverka uppsatsens 
relevans. Eftersom formerna för förändringen fortfarande är oklara, kan vi inte entydigt 
förklara hur den kommer att påverka våra slutsatser. Om propositionen röstas igenom i 
Riksdagen kan förslaget bli verklighet 1 januari 2013 (Prop. 2011/12:86) 
 
Under våren har införandet av PRIO/SAP ifrågasatts offentligt och Försvarsmakten tvingades 
kommentera kritiken i slutet av Mars (Försvarsmakten kommenterar). Den öppna kritiken kan 
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ha påverkat respondenterna i frågor kring systemet. Detta har funnits i åtanke när vi har ställt 
frågor till våra respondenter om affärssystemet. 

2.4 Vår bakgrund 
Författarnas bakgrunder har haft betydelse för hur vi har sorterat, använt och tolkat teori och 
empiri. Eftersom försvaret är en känslig fråga för många människor, anser vi det vara viktigt 
att framhålla vilken erfarenhet vi har och vilka åsikter vi sammankopplar med försvaret, för 
att förtydliga var vi står i frågan. Vår medvetenhet om vår olika bakgrund kan därmed vara en 
styrka i vår diskussion och våra analytiska avvägningar. 
 
Mathias har ingen erfarenhet av försvaret sedan innan. Han har inte genomfört 
militärtjänstgöring, och har ingen annan militär utbildning. Han har ett relativt neutralt 
förhållande till Försvarsmakten som institution. Han inser pragmatiskt dess viktiga funktion, 
men anser också att den senaste tidens förändringar har varit nödvändiga. Han kommer 
därmed med ett perspektiv utifrån, som betyder att han ser försvaret mer som en offentlig 
organisation som vilken som helst, än en laddad politisk fråga, eller en före detta 
arbetsgivare. 
 
Christoffer har genomfört värnplikt, varit anställd som beredskapssoldat samt genomfört en 
mission i Kosovo. Christoffer är för närvarande ordförande i Lunds Akademiska 
Officerssällskap som är en studentförening med syfte att, genom föredrag kring försvars- och 
säkerhetspolitiska frågor, öka kunskapen om försvarsfrågor. Föreningen är inte knuten till 
Försvarsmakten. Man kan diskutera Christoffers oberoende med hänsyn till att det rör sig om 
en före detta arbetsgivare. Vi tror att vetskapen om detta samt att projektet delas av Mathias 
att gör det finns en god balans i våra erfarenheter som gör att rätt kritiska förhållningssätt kan 
uppnås.  
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3 Teori 
För att förstå komplexiteten i Försvarsmaktens internhandelssystem krävs en bakgrund i 
ekonomistyrning i allmänhet och internpriser i synnerhet, samt offentliga organisationer och 
försvaret i allmänhet.  

   

 
Figur 1 

3.1 Ekonomistyrning i allmänhet 
Ekonomistyrning handlar om att styra samt att följa upp verksamheten.  Begreppet 
ekonomistyrning är därmed brett då ambitionen med styrningen kan variera. Målet med 
ekonomistyrningen kan exempelvis vara att sänka kostnaden för produkt A, öka 
marknadsandelen på marknad B eller uppnå högre kundnöjdhet i segment C. Traditionellt har 
fokus legat på finansiella mål men på senare tid har icke-finansiella mål fått ett ökat fokus. 
Det övergripande målet är dock en högre lönsamhet (Ax, Johansson och Kullvén, 2007, s. 14-
16). 
 
Oavsett vilka ekonomiska mål organisationen försöker uppnå kan ekonomistyrningen 
utformas för att stödja dessa. Ekonomistyrningen ska därmed ses som ett sätt att uppmuntra, 
möjliggöra eller tvinga anställda att agera på ett sådant sätt att målen förverkligas. De flertal 
åtgärder som syftar till att uppnå ekonomisk styrning benämns i detta avseende för 
ekonomistyrningssystem (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 5). 

3.1.1 Ett väl fungerande ekonomistyrningssystem 
Ett väl fungerande ekonomistyrningssystem resulterar i att organisationen har goda 
möjligheter att uppnå sina strategiska, dvs. mer långsiktiga, mål (Merchant och Van der 
Stede, 2007, s. 11). För att uppnå strategiska mål finns det behov av ett proaktivt 
förhållningssätt i organisationen. Detta tankesätt bör även genomsyra 
ekonomistyrningssystemet för att vara fullgott. Ett system som enbart reagerar på händelser 
utan att planera för möjliga utfall, ett reaktivt system, förbise de möjligheter ett proaktivt 
system skulle kunna dra nytta av (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 5). 
 
Det är skillnad på de två begreppen strategi och ekonomistyrning. Risken för 
sammanblandning uppstår när det ställs krav på ekonomistyrningssystemet att vara proaktivt. 
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Strategin uttrycker vad organisationen vill uppnå i ett längre perspektiv och att agera 
proaktivt är nära förbundet med en god strategi (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 5). Den 
ekonomiska styrningen utformas med strategin som utgångspunkt. Organisationen har valt en 
riktning för verksamheten och ekonomistyrningens uppgift är att säkerställa att man når dit 
(Ax et al, 2007, s. 55). 
 
När organisationen beslutar om ekonomistyrningssystemets uppbyggnad bör ett par centrala 
frågor besvaras: Vad är det man vill uppnå och vilka av företagets aktiviteter krävs för att 
målen ska realiseras? Vad är en acceptabel nivå på prestationerna? Vilken form av 
kompensation är lämplig för de som uppnår resultaten? Frågorna behandlar därmed 
organisationens mål, hur de uppnås, vilken belöning som ska utgå samt hur prestationer ska 
mätas (Otley, 1999). 

3.1.2 Distinktionen styrning och ekonomistyrning 
Det finns olika sätt att kategorisera de olika verktyg och metoder som utgör 
ekonomistyrningen. En indelning som är vanlig är att kontrollmetoderna delas in i resultat-, 
kulturella- och aktivitetskontroller. Den första metoden syftar till att formulera mål som 
sedan följs upp. Den andra syftar till att skapa strukturer som gör att personalen kontrollerar 
sig själva och varandra. I den sista kategorin styrs personalens agerande genom exempelvis 
rutiner och styrdokument (Merchant & Van der Stede, 2007). Ytterligare försök att 
kategorisera ekonomistyrningen görs genom att dela in dem i tre styrmedel; Formella 
styrmedel, organisationsstruktur och mindre formella styrmedel (Ax et al, 2007, s. 63). Den 
sistnämnda uppdelningen påminner om den första då resultatkontroller kan likställas med 
formella styrmedel och kulturella kontroller med mindre formaliserad styrning. 
Organisationsstruktur kan inte på samma vis jämföras med aktivitetskontroller då den första 
syftar på hur organisationen ska formeras för att styrningen ska uppnås och den andra hur de 
faktiska aktiviteterna i organisationen ska kontrolleras.  
  
Uppsättningen av samtliga kontrollfunktioner och kontrollmetoder bildar kontrollmixen 
(Nilsson, Olve och Parment, 2011, s. 50). Eftersom organisationens syfte i huvudsak är att 
skapa lönsamhet blir det svårt att särskilja generell styrning från det som här kallas 
ekonomistyrning då deras mål är överlappande (Nilsson et al., 2011, s. 52).   

3.1.3 Sammansättningen av ekonomistyrningsverktyg 
Som nämndes ovan kan ekonomistyrning utformas på en rad olika vis. Denna mångfald av 
metoder för att hantera ekonomistyrningen gör att man noga bör överväga vilka metoder som 
ska användas, och i vilka sammanhang. När det i uppsatsen skrivs ekonomistyrningsverktyg 
åsyftas de verktyg som kategoriseras under formella styrmedel alternativt resultatstyrning 
enligt ovan. Exempel på verktyg är produktkalkylering, budgetering och internprissättning 
(Ax et al., 2007, s. 63). Inte bara kombinationen av ekonomistyrningens metoder är viktig 
utan även kombinationen av ekonomistyrningens verktyg (Lord, 2007, s. 137). 
 
Budget utgör en central del i många organisationer då den ger möjliggör planering av 
verksamheten. Man organiserar, koordinerar och motiverar organisationen till att göra det 
som önskas. Genom att formalisera krav- och målbilder blir uppföljningen enklare och gör 
belöningssystemet tydligare kopplade till den faktiska utgången. Själva processen att ta fram 
budgeten gör också att man tvingas att blicka framåt, att diskutera målbilder och önskemål 
inom organisationen, och att förbereda för att kunna genomföra dessa på ett konkret sätt 
(Otley, 1999). Samtidigt har budgeten som styrmedel utstått mycket kritik de senaste 
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decennierna. Kritiken baseras till stor del på att man försöker kontrollera och förenkla 
situationer som är beroende av omvärlden. Omvärldsberoende gör att budgeten i det närmaste 
blir obrukbar och enbart kostar tid och pengar att framställa (Nilsson et al., 2011, s. 28) 

3.1.4 Utmaningen med kombinerade ekonomistyrningsverktyg 
Distinktionen mellan styrning och ekonomistyrning är som tidigare nämndes inte entydig. 
Därför kan man anta att samma krav som ställs på det allmänna styrsystemet även gäller för 
ekonomistyrningssystemet. Det är viktigt att sammansättningen av kontrollmetoder och -
verktyg bildar ett system som gemensamt bidrar till att målen uppfylls. Samspelet dem 
emellan är inte självklart eftersom verktygen utformats för att hantera specifika styrproblem. 
När ett nytt styrmedel införs ska den ökade kostnaden för kontrollen beaktas när den 
marginella nyttan undersöks. Den marginella nyttan bör undersökas med en analys av vad 
styrmedlet får för påverkan på andra styrmedel. Exempelvis kan aktivitetskontroller påverka 
de anställdas attityder negativt, erodera initiativförmågan och vara kostsamma. På liknande 
sätt kan ett fokus på resultatuppfyllande göra att metoderna för att nå resultatet inte beaktas. 
Vidare kompliceras resultatstyrning också genom att syftet dels kan vara att agera 
motiverande och dels koordinera verksamheten. Uppgifterna samspelar inte när de 
motiverande målen ska vara utmanande och de koordinerande ligga till grund för planering 
(Merchant & van der Stede, 2007). Resultatstyrning är inte heller en tillräcklig styrform utan 
bör kombineras med andra styrmedel (Kärreman och Rennstam, 2007, s. 163). Det som 
komplicerar styrningen ytterligare och därmed också den ekonomiska styrningen är att dess 
effekter är beroende på hur de anställda reagerar på kontrollen. Det är också viktigt att 
komma ihåg hur en styrmodell eller verktyg inte behöver vara obsolet för att inga positiva 
effekter är synliga, användandet av modellen kan reducera de negativa sekundäreffekter en 
annan modell står för (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 227). 

3.1.5 Suboptimeringsproblemet 
Suboptimeringsproblemet är en faktor som måste beräknas in när kontrollsystemet skapas. 
Enligt Samuelson (2004, s. 243) finns det två allvarliga suboptimeringsrisker som måste 
hanteras. Antingen genomförs inte vissa åtgärder, t.ex. för att budgeterade kostnader då skulle 
överskridas. Detta brukar då vara underhåll och understödjande aktiviteter. Det påverkar inte 
verksamheten direkt. Ett annat alternativ är raka motsatsen, ett anslagstänkande som leder till 
att man, för att inte få sin budget sänkt nästa år ser till att använda hela sin budget. Detta trots 
att investeringarna inte egentligen är lönsamma. Detta leder till ett resursslöseri. 

3.1.6 Behovet av kalkylunderlag 
För att kunna fatta välgrundade ekonomistyrningsbaserade beslut om organisationens 
verksamhet krävs information. Vilka informationskällor som är relevanta varierar från 
organisation till organisation. Centrala informationsflöden är de som kan användas i 
beräkningar och kalkyler av verksamhetens delar. Kalkylerna kan beräkna lönsamheten i en 
specifik vara, tjänst eller kund för att ta några exempel. Beslut om nedläggning kan ske med 
kalkylerna om lönsamhet och motsvarande kan kostnadskalkyler ligga till grund för 
prissättning (Ax et al, 2007, s. 145-147). 
 
I kostnadskalkyleringens begreppsvärld återfinns uppdelningen i direkta kostnader och 
omkostnader. Direkta kostnader kan hänföras direkt till sin orsakande tjänst eller produkt. 
Omkostnader är de kostnader som härrörs till det ställe i organisationen vilket den tillhör, för 
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att sedan med hjälp av ett särskilt omkostnadspålägg belasta den enhetens tjänster. (Ax et al., 
2007, s. 190) 

3.2 Internpriser 
Det finns en fråga om hur centraliserat eller decentraliserat beslutsfattandet ska vara för att 
måluppfyllelsen ska vara optimal i en stor organisation. Detta kan man koppla till problemet 
med hur man fördelar resurser och aktiviteter över företagets olika avdelningar. En starkt 
centraliserad organisation styrs från högsta ledning hela vägen ner genom organisationen och 
prissättning av internprestationerna är där inte nödvändig för planeringsändamålen. I 
motsatsen skapar man en decentraliserad organisation som sedan styrs med olika delegerings- 
och beslutanderättspolicies. I och med detta ökar dock samordningsproblemen och 
kontrollproblemen i omfattning. Ett sätt att hantera detta styrningsproblem blir då att dela in 
organisationen i resultatenheter och sedan styra dessa med hjälp av internprissatta 
internprestationer (Andersson & Hansson, 1984). 

3.2.1 Internhandelns definitioner 
Internprestationer definieras i Arvidsson (1972, s. 4) som företagsinterna produkter som är: 
● Identifierbara (i tid och rum) 
● Mätbara (kvantifierbara) 
● Ekonomiskt värderbara (i pengar) 
● Valbara (Möjliga att avstå ifrån eller anskaffa på ett alternativt sätt) 

 
Arvidsson (1972, s. 5) säger vidare att: Internpris är det värde som en internprestation har. 
Det kan vara ett kostnadsvärde, ett marknadsvärde eller ett värde framkommet genom 
förhandling. Viktigt är även att ta upp internavräkning, vilket är den belastning av 
internpriser som sker mellan levererande och mottagande enheter. Internhandelssystemet är 
det totala systemet för sättande, fastställande och användandet av internpriser i en 
organisation.  

3.2.2 Beställar-utförarmodellen 
Ett sätt att använda sig av internpriser är via beställar-utförarmodellen. Modellen fördelar 
centrala anslag ner till den som köper och använder tjänsten. Utförarens produktion blir 
därmed helt eller delvis beroende av avgiftsintäkter härstammande från beställaren. 
Fördelarna blir därmed att beställaren, brukaren, med denna metod får större inflytande då 
utföraren är beroende av inkomsterna som avgifterna innebär. Effektiviteten antas bli högre 
eftersom den är mer efterfrågestyrd (ESV 2000:21). 
 
För att de positiva effekterna med modellen ska uppstå krävs att både beställaren och 
utföraren har viss valfrihet. Det gäller dels att kunna påverka tjänstens innehåll, hur den tas 
fram, eller helt avsäga sig den. Modellen ställer även höga krav på beställarens och 
utförarens: s.k. beställarkompetens respektive utförarkompetens. Beställaren måste ha den 
kunskap som krävs kring verksamheten och produkten/tjänsten för att en genomförbar och 
relevant order ska kunna läggas. Utföraren måste ha motsvarande kunskap för att leveransen 
ska vara av nytta för organisationen i stort (ESV 2005:10). Lane (2000) visar på ett exempel 
där bristerna i beställar- och utförarkompetens ledde till att modellen avvecklades. Det var för 
svårt att specificera produkterna vilket ledde till ett nollsummespel där pris och kvalitet hade 
en direkt påverkan på varandra och konkurrensutsättandet misslyckades. Noteras ska att 
studien baserar sig på information under början på nittiotalet i kommunal sektor, men 
problematiken kvarstår. 
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3.2.3 En ansats mot ett optimalt internpris 
Frågan om det optimala internpriset är svår att besvara men Bergstrand (2010, s. 89) gör ett 
försök när han definierar det ideala internpriset med påståendet: “Om internpriset motsvarar 
den interna säljarens direkta kostnader plus företagets alternativkostnader”. De direkta 
kostnaderna är i jämförelse relativt enkla att beräkna, medan alternativkostnaderna till sin 
natur är betydligt svårare. Alternativkostnaden blir den avkastning resursen hade kunnat 
skapa om den istället sysselsatts på annat sätt, och man går därmed miste om det bidrag detta 
ger. Då de är svåra att mäta, och fördelar och nackdelar kan uppstå i en annan enhet, blir det 
praktiskt mycket svårt att beräkna alternativkostnaden och därmed opraktiskt att använda 
denna som grund för internprissättningen. I sin konstruktion fångar den dock samtliga 
kostnader på ett tillbörligt vis. 
 
Genom hanteringen av internprissättningen kan en företagsledning skapa incitamentsbaserade 
grunder för rationella beslut i inköps- och försäljningsaktiviteter. Om företagsledningen vill 
uppmuntra interna leveranser kan man påverka detta genom att beräkna internpriserna på ett 
sätt som gör att priset på de interna leveranserna blir relativt sett fördelaktigare för köparen. 
Vill man istället minska internleveranserna eller sätta press på leverantören att effektivisera 
kan man beräkna internpriserna så att man relativt sett fördyrar interna leveranser jämfört 
med externa leverantörer. Vidare kan internpriser skapa styreffekter som består i att beteendet 
hos leverantören förändras från att vara fokuserat på sin interna process, till att börja tänka 
mer i det kundfokuserade perspektivet. (Arvidsson, 2004) 

3.2.4 Kalkylmetoder 
Arvidsson (1972) tar upp tre olika metoder för internprissättning som traditionellt används: 
kostnadsbaserade, marknadsbaserade och förhandlingsbaserade. Det finns för- och nackdelar 
med alla, och de kan passa bättre eller sämre i olika sammanhang, något bästa värde existerar 
inte. Det handlar om att ta hänsyn till deras varierande karaktär för att kunna sätta de priser 
som ger de styreffekter man eftersträvar. (Arvidsson, 1972, s. 50).  

3.2.4.1 Kostnadsbaserade kalkyler 
Tanken bakom kostnadsbaserade internpriser är enkel. Man har velat vidarebefordra 
kostnader som en vara eller en tjänst har orsakat, så att det inte blir gratis för den köpande 
parten att nyttja den säljande partens arbete. Samtidigt har man även haft en tanke om att man 
inte ska ha ett fullt pris (t.ex. ett marknadspris) till en annan enhet inom samma koncern. Det 
grundas i en vilja att “stödja” incitament för att köpa inom företaget och nyttja redan 
existerande resurser, i synnerhet som en ansats att inte skapa överkapacitetseffekter. Det som 
(Arvidsson, 1972) lyfter fram är dock att det blir en sorts subventionering av internt 
producerade varor och tjänster. 
 
Självkostnad kan lyftas fram som en vanlig metod för kostnadsbaserade kalkyler. 
Självkostnad bygger på en tanke om fullständig kostnadsfördelning, företagets samtliga 
kostnader för produktionen av en vara eller tjänst ska täckas. (Ax et al., 2007, s. 173)  

3.2.4.2 Marknadsbaserade kalkyler 
Syftet med marknadsbaserade priser är att upptäcka och utmana olönsamma enheter att 
prestera ett bättre lönsamhetstänk och rationella beslut. Man stämmer därmed av att de 
interna kostnader att producera tjänster mot vad externa leverantörer skulle kräva för 
motsvarande tjänster. Leveransen utsätts därför för vad (Arvidsson, 1972, s. 41) kallar “test 
of the market”. Man värderar därmed hur konkurrenskraftig den interna produktionen är och 
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ett pristryck på enheterna skapas. Risken blir dock att pristrycket kan föranleda 
underutnyttjande av interna resurser, i synnerhet om valfrihet att köpa på den öppna 
marknaden föreligger. 

3.2.4.3 Förhandlingsbaserade kalkyler 
Då en av huvudtankarna med internprissättning är att man ska skapa en intern marknad där 
aktörerna ska agera på ett för helheten fördelaktigt sätt, blir det en viktig faktor att såväl 
levererande som mottagande enheter kan påverka priset. På så sätt ska fördelarna inte enbart 
tillfalla en starkare part, i normalfallet den levererande enheten. Godtycket minskar och 
tanken är att samförståndet enheter emellan ska öka. Risken är att en part besitter högre 
förhandlingskraft och förhandlingsförmåga än sin motpart, och att incitamenten till 
kostnadsbesparing och rättvis kostnadsfördelning därför omintetgörs. Förhandlingarna 
kommer även att stjäla värdefull tid från det värdeskapande arbetet. Även aktörernas interna 
oberoende kan vara av betydelse, detta gäller vilken typ av påverkansfaktorer kan man 
förvänta sig att köp- och säljsidan kan använda sig av. (Arvidsson, 1972, s. 47) 

3.2.5 Ekonomistyrning i stödverksamhet 
Stödfunktioner är en typ av gemensamt tillgängliga resurser som producerar tjänster för 
intern konsumtion. Dessa bör enligt (Magnusson, 2004, s. 796) delas in i en av tre kategorier: 
 
Servicetjänster Kunder mottar endast tjänster mot betalning 

Odelbara 
uppgifter 

Uppgifter som inte är strategiska, men som dock inte lätt kan ha en öppen 
marknad på, såsom lönesystemet, intranätet etc. 

Strategiska 
uppgifter 

Strategiska uppgifter ska finansieras och dimensioneras hos ledningen 
själv, och ska - om applikabelt fördelas på resultatenheterna eller bäras av 
dess resultatkrav. 

Tabell 1 
Servicetjänster, eller stödtjänster, är typiska tjänster som kan produceras i en resultatenhet 
och sedan kan inköpas av interna parter. Pengarna till detta avdelas i köpande parts budget. 
Principen i att lägga ansvaret i en resultatenhet betyder då att produktionen måste mötas av en 
efterfrågan i den interna verksamheten. Motsatsen är de strategiska uppgifterna, där ett anslag 
ges för produktion av de uppgifter som ledningen har satt upp som strategiskt viktiga. 
 
Vad som främst ifrågasätts när det gäller stödfunktionerna är om det finns en reell frihet för 
servicefunktionerna att styra sin produktion och konsumtion (och därmed priser)? Det finns 
en stor risk att en monopolställning uppstår som hämmar stödfunktionernas autonoma 
ställning. Frågan om huruvida servicefunktionen får en effektiv nytta beror mycket på hur 
denna monopolställning hanteras i förhållande till resten av styrningen, då det får betydelse 
för hur övriga områden ska behandlas. 
 
Problemet med att tilldela stödverksamhetsproduktion till en resultatenhet är att man på kort 
sikt får svårt att hantera volymrisken, d.v.s. det faktum att andra köpare inom organisationen 
inte utnyttjar enhetens fulla volymkapacitet. Detta leder till att överkapacitet uppstår och den 
överblivna volymen måste kostnadstäckas. Ledningen måste planer för hur den ska hantera 
risken, innan problemet uppstår. (Magnusson, 2004). 
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3.3 Offentliga organisationer 
I uppsatsen benämns de organisationer som inte verkar på marknaden utan istället i den 
offentliga sfären för offentliga organisationer. Inom sfären verkar organisationer som 
producerar sjukvård, utbildning och barnomsorg (Forssell och Westerberg, 2007). Den 
offentliga sfären är indelad i de tre organisatoriska nivåerna stat, landsting och 
primärkommuner och som sinsemellan har olika ansvarsområden (Strömberg och Lundell, 
2004, s. 21) Representanter väljs för de olika nivåerna enligt principen att all offentlig makt 
utgår från folket (RF 1kap § 1). 
  
De offentliga tillsammans med de privata organisationerna utgör samhället och som 
medborgare i samhället ingår vi ett implicit kontrakt, det sociala kontraktet. Den filosofiska 
tanken att ingå ett kontrakt med samhället är att man som medborgare både har skyldigheter 
och rättigheter gentemot andra medborgare och samhället. Som medborgare har man bland 
annat skyldighet att betala skatt men man har också rätt att rösta i allmänna val. Den 
offentliga verksamheten syftar till att tillgodose att individen fullgör sina förpliktelser 
gentemot staten samt att individens rätt inte kränks av andra aktörer i samhället (The social 
contract, Rousseau). 
 
Det är inte självklart hur stor del av samhället som ska utgöras av den offentliga sfären. Den 
ideologiska referensramen spelar för vad man ser som det offentligas uppgift. Två exempel är 
nattväktarstaten med en minimal offentlig sektor och välfärdsstaten med en mindre 
(Lundquist, 1992, s. 50). Det är inte heller självklart hur stor del av samhället som utgörs av 
offentlig verksamhet (Hultkrantz, 2007, s. 211-212). 
  
Att definiera offentlig verksamhet blir lättare om den ställs mot privat och skillnaderna dem 
emellan belyses. Offentliga organisationer har sällan möjlighet att upphöra med sin 
verksamhet, de kan inte heller välja marknaden för sina produkter eller snabbt ställa om 
produktionen från en sjunkande efterfråga (Pihlgren och Svensson, 1990, s. 18). Vidare är 
insynen i offentlig verksamhet mer påtaglig än i privat men målen svårare att formulera 
(Bergström, Magnusson och Ramberg, 2008). Det finns också uppfattningar om att de 
offentliga verksamheterna ska stärka demokratin. Lundquist (1998) presenterar en sådan 
ansats genom det han benämner det offentligas etos som innefattar demokrativärden och 
ekonomivärden. Dels ska de offentliga organisationerna vara kostnadseffektiva med hög 
produktivitet men de ska också främja rättsäkerhet och offentlig etik. Ett stort ansvar vilar då 
på ämbetsmannen som det offentligas tjänsteman och, enligt Lundquist (1998), demokratins 
tjänare. 
  
Den offentliga sfären och de offentliga organisationerna är komplexa. Komplexiteten består i 
att kraven är mer långtgående än privata organisationer samtidigt som rättigheterna är mer 
begränsade. 

3.4 Ekonomistyrning i offentliga organisationer 
Det finns som tidigare nämndes påtagliga skillnader mellan offentliga och privata 
organisationer. Den huvudsakliga finansieringen i de olika verksamhetstyperna renderar i 
olika intressenter. Privata organisationers viktigaste intressent är ägarna, som bidragit med 
det initiala kapitalet. Men även andra intressenter är av vikt. Om företaget till någon del är 
finansierad med lån utgör kreditgivaren en betydelsefull intressent. Intressenter kan genom att 
vara relevanta och viktiga påverka hur organisationen agerar och verksamhetens natur spelar 
roll för vilka intressenter som anses relevanta (Mitchell, Agle, och Wood, 1997). I offentliga 
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organisationer utgör skattebetalarna den huvudsakliga finansieringsformen. Den interna 
ekonomiska styrningen är inte reglerad i privata företag på samma sätt som i offentliga 
organisationer utan kontrolleras i huvudsak av styrelsen. De statliga intressenterna har istället 
valt att lagstifta hur den ekonomiska styrningen skall genomföras. Styrningen genom regler 
är även ett sätt för Regering och Riksdag att kunna hantera den omfattande vidden av 
offentlig verksamhet. Med detaljstyrning genom specifika order hade denna uppgift blivit 
övermäktig (Lundqvist, 1992, s. 125). En ytterligare effekt av att organisationen samlar 
många intressenter är att målen med verksamheten kan divergera. Lundquist nämner 
multikriterieproblematiken, att organisationen bör uppfylla en rad olika mål som kan komma 
att stå i konflikt med varandra. Istället för att som övergripande mål sträva mot vinst kan den 
offentliga verksamheten gå ut på att leverera tjänster effektivt, främja demokrati och 
rättsäkerhet (Lundquist, 1992, s. 64).  
 
Enligt Regeringsformens nionde kapitel finner man stöd för regleringen av de statliga 
verksamheternas ekonomi, att det är Riksdagen som beslutar om storleken på skatter och 
därmed också intäkter samt vad de statliga anslagen ska användas till (RF 9 kap). Vidare kan 
man även läsa att anslag inte får användas till annat än vad Riksdagen avser (RF 7 § 9 kap). I 
budgetlagen uttrycks krav på att den statliga verksamheten ska bedrivas effektivt och man där 
ska beakta “god hushållning” (BL 3§ Budgetlag).  
 
En mer ingående reglering av ekonomistyrningen i statliga verksamheter presenteras i 
Förordning om intern styrning och kontroll. Denna kompletterar Internrevisionsförordningen 
(SFS 2006:1228) som bland annat föreskriver användandet av god internrevisionssed (§7). I 
den årligen utgivna EA-boken (ESV 2012:2) gör Ekonomistyrningsverket (ESV) tillägg till 
Förordningen om intern styrning och kontroll. ESV har bland annat tydliggjort vad som avses 
då det uttrycks att den interna styrningen och kontrollen ska säkerställa att de krav som 
återfinns i 3§ myndighetsförordningen uppfylls (ESV 2012:2, s. 42). På samma sätt har 
förtydliganden gjorts angående uppföljning samt dokumentation (ESV 2012:2, s. 42-43). 
Slutligen anger § 7 i Förordning om intern styrning och kontroll att ekonomistyrningsverket 
är bemyndigat att ange föreskrifter för att förordningen ska uppnås. 
 
I Sverige har riksrevisionsverket i uppdrag att granska statliga myndigheters 
resursanvändning. Ekonomistyrningsverkets (ESV) uppgift är snarlik men har ett större fokus 
på att utvärdera verksamheten och lämna förslag på förbättringar. Den ekonomiska 
styrningen kan även utföras av andra parter i samhället. Offentlighetsprincipen ökar 
möjligheten för andra än just Riksrevisionsverket och Ekonomistyrningsverket att utöva 
kontroll på de offentliga verksamheterna (TF, kap 2, § 1). 
 
Sedan 80-talet har styrningen av offentlig verksamhet förändrats. Vanligen benämns 
utvecklingen som NPM, New public management, och ska ses som ett samlingsnamn för en 
mer företagsekonomiskt inspirerad styrning av verksamheter. Almqvist (2006) refererar till 
Hood som i sin tur menar att NPM inte är en speciellt ny ansats. Istället kan man finna 
liknande tankar redan på 1500-talet i Tyskland, tankar kring vem som är bäst lämpad att styra 
offentliga verksamheter och hur tydlig åtskillnaden mellan offentlig och privat sfär skall vara 
(Almqvist, 2006).  
 
Ursprunget till spridningen av NPM och nedmonteringen av konventionell styrning är ökande 
tryck på offentlig verksamhet att visa på effektivitet, förbättrade styrfunktioner samt mer 
nytta för skattemedel (New Public Management). Moll och Humphrey (2007), summerar 
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detta till att handla om implementeringen av explicita standarder och mått för 
resultatuppföljning, större konkurrens och effektivare resurshantering.  

3.4.1 Finansiering av den offentliga sektorn 
Finansieringen av den offentliga sektorn sker i huvudsak genom skatter och avgifter. 
Skillnaden mellan de två begreppen är att avgifter är tänkt att tas ut vid brukandet av en tjänst 
det offentliga tillhandahåller medan skatt tas ut oavsett om tjänsten tas i anspråk eller inte. 
Ytterligare en viktig skillnad är att skatter måste beslutas av antingen Riksdagen på statlig 
nivå eller kommunstyrelsen på kommunal nivå. En avgift kan däremot den utförande 
myndigheten själv reglera utan extern inblandning. Kravet är dock att avgiften är baserad på 
självkostnad, att ingen vinst får genereras genom avgiftens uttag (Hultkrantz, 2007, s. 216-
218). 
 
Anslag är medel som Riksdagen tilldelar ett specifikt område i den offentliga verksamheten 
och som avser en specifik tid. Regeringen fördelar i sin tur anslaget till den utförande 
myndigheten. Avgift avser de medel som tilldelas en part som kompensation för levererade 
tjänster eller varor. Tanken är att avgiften skall täcka hela eller delar av kostnaden som 
uppstod vid produktion och/eller leverans av den avgiftsbaserade försäljningen (ESV 
2011:9). 

3.5 Internpriser i offentlig verksamhet 
Offentliga aktörer är stora omfattande organisationer, och som sådana leder det till 
omfattande möjligheter med och krav på ekonomistyrning. Målstyrning har i och med “New 
Public Management” (NPM) bildat en grund för styrningen av offentliga organisationer i 
Sverige under 1980-talet. Decentraliseringen och autonomin i den offentliga sektorns enheter 
har därmed ökat och behovet av prissättning inom en kommun, myndighet eller annan statlig 
funktion har följt med. (Almqvist, 2006) 
 
Härstammande från Avgiftsförordning (1992:191), men återkommande i flertalet 
regleringsbrev återkommer begreppet “Full kostnadstäckning” som ekonomiskt mål för 
verksamheten. Full kostnadstäckning definieras i ESVs ordbok om ekonomisk styrning i 
staten (2011:9) som: “ekonomiskt mål som innebär att samtliga med en verksamhet direkt 
eller indirekt förenade kostnader på några års sikt ska täckas av avgiftsintäkter”. Detta 
betyder att man på lång sikt ska beräkna avgiftsnivåer så att självkostnaden täcks. Därmed 
måste avgifter debiteras för att kostnadstäckning skall uppnås. 

4 Försvarsmakten, en del av den offentliga verksamheten 

4.1 Försvaret i allmänhet 
Försvarsmaktens uppgift är att hävda Sveriges territoriella suveränitet. För att göra detta 
utvecklar Försvarsmakten sin förmåga till väpnad strid. Men uppgifterna kan också vara av 
annan karaktär, som exempelvis att stödja det civila samhället vid katastrofer. 
Försvarsmakten är en myndighet som är underställd Försvarsdepartementet. Chefen för 
myndigheten är Överbefälhavaren (ÖB) och dennes underställde är Generaldirektören, som är 
en civil post. Försvarsmakten är organiserad med ett högkvarter som det högsta organet, i 
vilken bland annat ekonomifunktioner och planeringsfunktioner är placerade. Utöver den 
militära underrättelsetjänsten, som är direkt underställd ÖB, är verksamheten uppdelad i två 
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verksamhetsgrenar, Högkvarterets produktionsledning och Högkvarterets insatsledning. 
Majoriteten av verksamheten är underställd produktionsledningen då alla förband, skolor och 
centra återfinns där. medan enbart insatta förband är underställda insatsledningen 
(Informationsstaben Försvarsmakten). En grafisk visualisering av organisationen finns i 
bilaga 1. 

4.2 Ekonomisk styrning i försvaret 
Styrningen av Försvarsmakten består av fler komponenter än enbart den ekonomiska 
styrningen. För en presentation av de olika styrkomponenterna och hur de förhåller sig till 
varandra se bilaga 2. Som nämnts tidigare sker finansiering av myndigheter genom anslag 
från Regeringen, så också i Försvarsmakten. Under Försvarsdepartementet lyder ett antal 
myndigheter som i varierande grad är indirekt finansierade av Försvarsmakten. Det gör att 
den ekonomistyrning som Regering och Riksdag utövar på Försvarsmakten även spelar roll 
för dessa myndigheter (ESV 2005:10). Anslagen som departementen och därmed också 
Sveriges olika myndigheter har att förfoga över förändras med jämna mellanrum både i antal 
och storlek. Det beror på att anslagen är föremål för politisk påverkan då det är Regeringen 
som lämnar ett förslag till Riksdagen som i sin tur godtar eller förkastar förslaget. Staten 
redovisar sina kostnader grupperade i utgiftsområden. Försvarsmakten ingår i utgiftsområde 
6, Försvar och samhällets krisberedskap (Stadskontoret, SKR 2010/11:101, s. 158). 
Försvarsdepartementet lämnar, i sin tur, förslag på budgeterade utgifter till Regeringen.  
 
Försvarsmaktens interna styrning regleras enligt ovan genom Riksdag och Regerings 
styrning. Försvarsmakten förtydligar den interna styrningen i Försvarets författningssamling 
som uppdateras kontinuerligt (Försvarets Författningssamling, FFS 2012:1). Av dokumentets 
första paragraf framgår att dokumentets syfte är att styra “ledning och organisation, 
fördelning av uppgifter, skyldigheter och befogenheter inom myndigheten och formerna i 
övrigt för Försvarsmaktens verksamhet” (1§ FFS 2012:1). I detta dokument fastställs därmed 
att Överbefälhavaren är ytterst ansvarig för myndighetens arbete och en indelning i de 
styrande dokument som redovisas (§3).  
 
Styrningen i försvaret utgår således praktiskt från Riksdagens regleringsbrev som utges varje 
år. Så definieras därmed Försvarsmaktens krav på vilka förmågor och insatser som ska 
produceras. Dessa ska sedan ligga till grund för den verksamhet som utförs. Då den 
innehåller såväl uppdrag som mål och återrapporteringskrav som ekonomiska ramar kan man 
anse regleringsbrevet vara ett starkt och relativt detaljerat styrdokument som ligger till grund 
för alla andra verksamhetsmässiga beslut (Regeringskansliet: Regleringsbrev och 
Försäkringskassan: Regeringens regleringsbrev). 
 
De två centrala styrverktygen som Försvarsmakten använder sig av, och som influerar den 
övriga styrningen får betraktas som: system PRIO/SAP samt Försvarsmaktens 
ekonomimodell (FEM). De är avsedda att användas tillsammans. FEM antar ett 
resultatinriktat fokus med utgångspunkten i produkter (ÅR, 2007, s. 38). Den utvecklades 
efter ett förändrat återrapporteringskrav från Regeringen, även där med mer fokus på resultat 
(ÅR, Årsredovisning 2007, s. 7). PRIO/SAP är det SAP-baserade verksamhetssystem som 
ska användas för att öka styrmöjligheterna, men som ännu inte är fullt implementerat. 
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4.2.1 Försvarsmaktens Ekonomimodell (FEM), PRIO/SAP och den centrala 
planerings- och uppföljningsprocessen 

Ekonomimodellen och affärssystemet PRIO/SAP är två system som utvecklas parallellt. FEM 
kräver att PRIO/SAP är implementerat för att fungera på ett korrekt sätt samtidigt som 
PRIO/SAP i flera avseenden bygger på FEM (Statskontoret, 2009:104, s. 12). De två 
systemens målsättningar överensstämmer med de brister Ekonomistyrningsverket betonade i 
hanteringen av Försvarsmaktens planerings- och uppföljningsprocesser (ESV 2008:19). 
 
FEM är ett ekonomistyrningsverktyg för att kunna “planera, kalkylera och budgetera 
verksamheten”. Modellen ska tydliggöra flödet av ekonomiska medel, relationen mellan 
dessa och vem som bär ansvaret. Syftet är inte bara att man ska kunna planera och budgetera 
verksamhetens ekonomiska åtaganden utan även göra uppföljningar (Statskontoret, 2009:104, 
s. 12). Samtliga kostnader i Försvarsmakten ska belasta slutprodukterna (ESV 2008:19, s. 
40).  
 
Modellen standardiserar ett antal konkreta verktyg i ekonomistyrningen. Det ska bara finnas 
en kalkyl, en planeringsmodell och en uppföljningsmodell i hela Försvarsmakten. Syftet med 
att alla använder samma modeller är att riskerna för att det uppstår avvikelser mellan 
planering och uppföljning minskar (Statskontoret, 2009:104, s. 12). 
 
PRIO/SAP är ett integrerat affärssystem med uppgiften att utveckla Försvarsmaktens 
verksamhet. Affärssystemet är en specialanpassad version av det vanligt förekommande 
standardsystemet SAP. Utöver att användas i privata organisationer förekommer det även i en 
rad Försvarsmakter i Europa och resten av världen (Projekt PRIO). Försvarsmaktens mål med 
införandet av affärssystemet är att det ska utgöra ett stöd i ledningen av organisationen, 
tillgodose externa krav på uppföljning och redovisning samt att verksamheten ska 
effektiviseras.  
 
Ekonomistyrningsverket identifierar fem huvudsakliga planerings- och uppföljningsprocesser 
i Försvarsmakten som i sin tur består av delprocesser. Huvudprocesserna Planering och 
Uppföljning är de som innehåller flest delprocesser. Planering innefattar att skapa underlag 
till förbandschefer, produktspecifikationer och produktkalkyler. I processen Uppföljning 
skapas olika rapporter, såsom Kvartalsrapport, Delårsrapport och Årsredovisning. Varje 
huvudprocess har en tilldelad chef med ansvar att samordna delprocesserna (ESV 2010:28). 

 

Inriktning Planering Genomförande Uppföljning Analys 
Tabell 2 
 
Den omfattande planeringen ligger till grund för att besluta om förbandens verksamhet och 
hur mycket den får kosta. Det gäller dels i det korta perspektivet inom ett år men även i det 
längre tioårs-perspektivet. Planeringen ligger också till grund för det kostnadsförslag som 
överlämnas till statsmakterna (ESV:2008:19). 
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4.3 Internprissättning i försvaret i allmänhet 
Försvarets internprissättning utgår från de styrregler som beskrivs i ESV 2005:10 och i 
försvarets interna ekonomihandbok. Grunden i internprissättningen utgår från beställar-
utförarmodellen (ESV 2005:10, s. 7).  

4.3.1 Ursprungligt syfte med internhandelssystemet 
Det ursprungliga syftet till att introducera internprissättning inom försvaret var enligt ESV 
2005:10, s. 109 att:  
● Möjliggöra prisjämförelser med externa leverantörer 
● Öka effektiviteten 
● Öka kostnadsmedvetenheten hos beställarna 
● Åstadkomma efterfrågestyrning och ökad kundanpassning, d.v.s. att beställaren styr 

vad utföraren producerar. 
 
Prissättningen utgår från valfrihet i aktörernas agerande, och detta gäller beställare som 
utförare. Valfriheten syftar till att kunna öka eller minska sin tillgång eller efterfrågan i 
beställningarna, att välja en annan leverantör, om möjligt producera internt eller till och med 
helt avstå från konsumtionen om så är möjligt (ESV 2005:10, s. 131). Detta tas upp som en 
central punkt i systemets incitamentsstruktur för att få aktörerna i systemet att handla på så 
sätt att man ökar uppfyllelsen för de syften och mål som myndigheten har satt upp.  
 
Med bildandet av FMLOG och därmed, renodlandet av stöd- och kärnverksamhet, bygger 
man upp verksamhet som på ett effektivt sätt kan utveckla förmågan att pröva verksamhetens 
produktivitet.  

4.3.2 Produkter i internhandelssystemet 
Försvarets internhandelssystem bygger på begreppet produkter. Produkterna är den förmåga 
som ett förband producerar. När Regeringen har beskrivit vilken förmåga försvaret i stort ska 
kunna prestera, skapar Försvarsmakten ett antal produkter, som i sin tur har uppdrag. 
Produkten ställer då krav på insatsorganisationen som ska beställa tjänster för att förbanden 
ska kunna producera förmågan. En tjänst i detta sammanhang kan dock innehålla både 
renodlade tjänster och den materiel som krävs för att utföra tjänsten. Syftet med att ha 
produkter är att man ska kunna koppla de kostnader som tjänsterna orsakar till de produkter 
de härrör sig till. Kostnaderna ska sedan avräknas årligen för att skapa en samlad bild av hur 
pengarna för stödfunktioner i det specifika uppdraget har använts. (Slutrapport av 
Regeringsuppdrag om Försvarsmaktens interna styrning och kontroll) 

4.3.3 Tekniska koncept 

4.3.3.1 Huvudregel och undantag i prisberäkningar 
Debiteringen av försvarets internhandel utgår från en huvudregel. Huvudregeln är att 
Försvarsmakten ska debitera nyttjaren av en tjänst det belopp som motsvarar självkostnaden 
inklusive arbetstid (Handbok i Ekonomi 2012). Självkostnaden beräknas på 
produktionskostnader, pålägg för att täcka omkostnader i produktionen och administrativt 
overhead från FMLOG. Ansvaret för att dessa beräknas korrekt ligger på varje förband, 
skolor och centra. Det lokala overhead-pålägget beräknas som styckpris per arbetad timme, 
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och ska täcka omkostnader för lokalhyra, avskrivningar på inventarier, utbildning, friskvård, 
arbetsledning osv. Centralt overhead läggs sedan på som procentuellt pålägg på totala 
produktionskostnader (Handbok i Ekonomi 2012). 
 
Att välja metod för hur man ska beräkna priset blir dock en praktisk utmaning. Vad ska man 
ha för fördelningsfaktor, ska man räkna på volymen, på omsättning eller på ett genomsnittligt 
pris eller föregående år? Därmed finns det många faktorer som praktiskt påverkar hur utfallet 
av prisberäkningarna blir. Ansvaret för detta ligger hos ekonomen på det lokala förbandet, 
vilket medför att ansvaret för dessa frågor blir beslutat på utförarnivån. Prissättningen kan 
divergera, även om teoretiskt kostnaden de facto är densamma på olika förband. 
 
Undantagen i internhandelssystemet finns definierade med ett flertal specifika flöden, i 
kategorier av varor och tjänster. Dessa har av olika anledningar beslutats att de ska vara 
undantag, men är få och konkret definierade (Handbok i Ekonomi 2012). 
 
Ett problem som återkommer, exempelvis i SOU 2005:92, gäller nivån av frihet i 
disponeringen av resurser. Utredningen kritiserar matchningen mellan det övriga styrsystemet 
och internprissättningen på så sätt att friheterna att balansera insparade resurser är små. 

4.3.3.2 Samordningsavtalens betydelse 
Beställar-utförarmodellen styrs med hjälp av samordningsavtal som ska reglera relationen 
mellan beställare och utförare. Avtalen syftar till att skapa förtroende och en gemensam 
affärsmässighet i samarbetet. På så sätt agerar de, trots att de inte är civilrättsligt bindande 
som en formalisering av ingångna beställningsavtal. Varje konkret vara eller tjänst ska ha ett 
samordningsavtal som reglerar detaljerna (SOU 2005:92; ESV 2005:10). Samarbetsavtalet 
reglerar krav på volym, kvalitet, servicegrad och pris och dokumenteras årligen i den s.k. 
verksamhetsöverenskommelsen mellan förbanden (Handbok i Ekonomi, 2012). 
Servicemeddelanden ligger sedan till grund för de avrop som görs inom 
beställningsprocessen.  
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5 Tre aktörer i internhandelssystemet 

5.1 Internprissättning i försvaret ur ägarens perspektiv 
Internprissättningen ur ägarens perspektiv bygger på den intervju som gjorts med L. Lärka. 

5.1.1 Introduktion 
Med ägare benämner vi i detta fall Högkvarteret, då de ställer upp systemet och är ytterst 
ansvarig för dess effekter. Med ägare benämner vi därmed också den specifika organisationen 
Ledningsstaben, Planering och Ekonomi (LEDS PLANEK), då denna är ansvarig för design 
av de principer som styr hur internhandeln ska fungera. 
 
Det händer mycket i Försvarsmakten just nu, särskilt när det gäller ekonomi. 
Ekonomistyrningen är under ständig utveckling, och en stor påverkan där är 
implementeringen av PRIO/SAP, något som förändrar arbetssättet markant. Arbetet handlar 
även om hur internhandeln ska kommuniceras ut, att utveckla verksamhetsregler som ska 
styra den, och metoder för hur man vill och ska kvalitetssäkra systemet. Syftet är att upprätta 
en väl fungerande ekonomistyrning. 
 
Arbetet med internhandelsutvecklingen ur ägarens perspektiv handlar mycket om principiella 
frågor. En sådan fråga är hur mycket information som anses vara tillräckligt för att uppnå en 
god och hanterbar ekonomistyrning. Det pågår ett arbete med att utveckla detta, såväl på ett 
teoretiskt som på ett praktiskt plan. Eftersom internhandeln i dagsläget inte ingår i någon 
process består utmaningen i att på ett intuitivt sätt göra det till en del av verksamheten. För 
tillfället är det affärssystemet som sätter gränserna för vilken ekonomistyrning som är möjlig. 
Utvecklandet av internhandelssystemet följer därmed och är nära knutet till 
implementeringen av affärssystemet. Den centrala frågan för ägaren är att bedöma vad som är 
rätt mängd information att mata in i systemet. För lite information ger inte tillräckligt med 
underlag och ett för högt informationskrav är resurskrävande. 
 
Förekomsten av många styrande dokument gör att ekonomistyrningen i Försvarsmakten blir 
komplex. Ett exempel på ett sådant dokument är EA-boken som ges ut av 
Ekonomistyrningsverket. Dokumentet är enbart vägledande, vilket ger utrymme för 
tolkningar. Tolkningsutrymmet och förekomsten av andra styrdokument kan resultera i olika 
rutiner. Samtidigt är Försvarsmakten mycket detaljstyrd när det kommer till verksamheten. 
Regleringsbrevet som statsmakterna utfärdar för alla myndigheter är mycket detaljerat. Det 
ställs krav på vad Försvarsmakten ska kunna uträtta i form av förmågor och vilka produkter, 
d.v.s. förband, som då måste produceras. Statsmakternas detaljstyrning kan även påverka 
ekonomistyrningen i allmänhet eftersom de har mandat avfärda den rådande 
ekonomimodellen och kräva att en ny utformas.  
 
Försvarsmaktens speciella uppdrag och uppdragsgivning gör att effektiviseringar inte kan 
dras hur långt som helst. Eftersom försvaret är en myndighet som omsätter 40 miljarder anser 
man att man ”inte kan följa upp varje liten detalj”. Det finns även vissa förmågor som 
Försvarsmakten måste förfoga över och som omöjliggör eventuell outsourcing. Överkapacitet 
kan vara identifierad men det är inte säkert att den ligger i Försvarsmaktens händer att 
reducera. Man uppmuntras som förband att välja FMLOGs tjänster, men detta är i 
normalfallet inte tvingande. Det finns dock fall av specifika tjänster där tvånget att köpa 
FMLOGs tjänster kan förekomma. 
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Internhandeln har före 2002 när FMLOG bildades, inte existerat, det anses vara starten för 
internhandelssystemet. Nu internhandlas hela FMLOG, införandet av förbandet innebar 
således stora förändringar. Tidigare var Försvarsmaktens förband olika myndigheter och man 
fakturerade mellan dem, vilket anses vara svårt att kalla internhandel. Nu ligger hela 
ekonomifunktionen i PRIO/SAP och andra organisatoriska delar är på väg in. 
Detaljrikedomen för informationsutbytet har redan ökat och man har infört produktbegreppet 
i internhandeln. Slutsyftet med detta faller tillbaka på att den som nyttjar produkten ska bära 
hela kostnaden. 
 
Det uppges att internhandelssystemet enbart utgör en liten del av Försvarsmaktens 
ekonomistyrning. Eftersom mycket av verksamheten löper i projektform följer man upp 
aktiviteterna i dessa och styr med projektmetoder. Det huvudsakliga verktyget för detta är 
affärssystemet PRIO/SAP. Samtidigt styrs hela förbandet FMLOG av just internpriser. Men 
det påtalas specifikt att det för övriga förband är små andelar av verksamhetens som styrs 
med internpriser. Hur mycket internhandeln omsätter är svårt att bedöma eftersom det finns 
risk för att flöden dubbelräknas. 

5.1.2 Internhandelsfaktorer 
Internhandeln går praktiskt till på det sättet att ett service meddelande skickas från ett förband 
till ett annat. Meddelandet innehåller information om vad som efterfrågas och åsikten är att 
man kan se detta delvis som ett avtal. Det skapas efter det en CS-order (en CS-order är en 
SAP/PRIO-baserad beställningsorder som bokar upp en försäljning och en debitering), och 
det trycks på att det är här den väsentliga informationen finns. Frågan blir då också tydlig om 
hur detaljerad informationen som begärs för att upprätta CS-ordern skall vara.  
 
Ekonomimodellen FEM och affärssystemet är nära sammankopplade då affärssystemet 
PRIO/SAP är uppbyggt efter ekonomimodellen. Försvarsmakten hade utvecklat FEM under 
en lång tid men det var först i samband med införandet av PRIO/SAP man även införde FEM.  
Ekonomimodellen förklaras som ett sätt att styra flödet av pengar. Den ska användas för att 
upprätthålla ekonomistyrningen och är därmed en central del i Försvarsmaktens styrning. Den 
ska vara verktyget som gör att rätt information förmedlas vidare. Modellen fokuserar inte på 
processer i försvaret utan snarare resultatansvaret. Grunden i modellen är att varje produkt 
ska bära sina egna kostnader och det är därmed användandet av FEM som har lett till att 
självkostnad används som prissättningsmetod. 
 
När ägaren beskriver Försvarets internprissättning används ofta begreppet produkter. Dessa 
produkter är inte detsamma som produkter i konventionell bemärkelse, utan representerar 
istället den förmåga som försvaret ska ha. Vid slutet av året ska sedan kostnaderna för 
stödverksamheter summeras och belasta rätt produkt. 
 
Trots att internköp kan göras långt ner i organisationen betyder inte det att den typen av 
beställningar kommer överraskande. Behov på lägre nivåer som tillgodoses genom internköp 
ska vara planerat för och därmed finnas med i budgeten. Anledningen är, exempelvis, att 
antalet soldater är känt på förhand.  
 
Priser justeras inte mot bakgrund av efterfrågan eller för att styra denna. Det sker alltså inga 
subventioner av flöden. Syftet med internhandeln är inte att agera utifrån kundens perspektiv. 
Istället är det kostnaden för produkten som skall åskådliggöras. Däremot är målet på längre 
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sikt att göra saker mer kostnadseffektiva. Detta har gjorts och att det handlas betydligt 
mycket mer externt nu än tidigare. 

5.1.3 Styrningseffekter i internhandeln 
Principer blir ett centralt begrepp för ägarperspektivet då man inte detaljstyr internhandeln på 
förbanden. Principerna formuleras genom kapitel 16 i Försvarsmaktens ”Handbok i 
Ekonomi” (H EK), ett dokument som styr hur de ansvariga ekonomerna ute på förbanden 
skall förhålla sig till internhandeln. Detta dokument är därmed centralt i arbetet med att styra 
internhandeln.  

 
I övrigt har LEDS PLANEK mycket kontakt med PROD, produktionsledarna inom HKV, 
som har den huvudsakliga direktkontakten med utförare och beställare. Detta lägger också 
mer tyngd på tanken att den principiella kontrollen av internhandeln är riktig. Eftersom 
beställaren inte har direkt kontakt med ägaren är det svårt att de facto trycka på en mer 
praktisk direktstyrning i det fallet. 
 
Internhandeln är inte tänkt att skapa konkurrens mellan förbanden. Det FMLOG gör är det 
inget annat förband som gör, och inte heller andra förband ska priskonkurrera med varandra. 
Uppfattningen är att detta inte praktiskt riskeras tack vare att planeringsprocessen styr 
produktionen. 
 
Internpriserna är en del av uppföljningen tillsammans med PRIO/SAP. Ett stort problem i 
uppföljningen av Försvarsmakten ligger i svårigheten att bestämma effekten av 
verksamheten. När man inte kan mäta hur väl man presterar är det svårt att avgöra sin 
förmåga. Utifrån vilka övningar och andra aktiviteter som genomförts får man en kostnad. 
Men; frågan blir om kostnaden motsvarat den nyttan det var tänkt. Uppföljning blir därmed 
viktigt för att bedöma förmågan. Ekonomimodellen kan ur detta perspektiv ses som ett sätt att 
kvantifiera effekten. Det är utfallet som är det relevanta, och utfallet ska blottlägga eventuella 
strukturella fel i prissättningen. Om det upparbetade priset alltid ligger över det budgeterade 
visar man på en brist i utförandet. 

 
Det är svårt att räkna fram ett pris. Vilken fördelningsfaktor ska man ha, vilken volym ska 
man producera, omsättning, hur stort nyttjande ska man räkna med, vilket genomsnittligt pris 
landar man i, hur ställer sig utfallet mot föregående år, etc. Detta komplicerar naturligtvis 
uppföljningen. I slutändan handlar uppföljningen om att man vill skapa en grund för 
kvalitetssäkringen av internhandelssystemet.  
 
Organisationen är decentraliserad i internhandelsfunktionen på så sätt att förbanden själva 
räknar ut kostnaden på sina egna utbjudna tjänster. Självkostnadsprincipen är djupt rotat för 
merparten av alla flöden, den kan de inte frångå, men i övrigt hur de räknar ut självkostnaden 
kan vara olika och därmed något subjektivt. Med detta menas att det finns ett flertal möjliga 
antaganden om omkostnader som kan göras och som i slutändan får effekter på det slutgiltiga 
priset. Kostnaderna och därmed priset bygger mycket på utförarens erfarenhet, vilket 
uppfattas som en rimlig metod. De får däremot inte anpassa sina priser på så sätt att de 
exempelvis tar ut ett lägre pris p.g.a. av att kunden vill betala mindre. Man utgår från att alla 
har rätt helhetsperspektiv, att alla bedömer situationen från vad som är optimalt ur 
Försvarsmaktens synvinkel. Från ägarens håll har man inte riktigt kännedom om hur god 
kunskap beställaren har kring priset i förväg. Det lyfts däremot fram att debiteringssätten är 
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olika. Man använder löpande räkning, löpande räkning med en maxdebitering etc., och att 
detta tänkbart kan problematisera planeringen.  

 
Internhandeln kontrollers genom att en produktkatalog ges ut som specificerar tillgängliga 
tjänster. Katalogen fastställer vad förbanden får sälja och köpa och avsteg får enbart i 
undantagsfall göras. Därmed begränsar man handlingsfriheten att erbjuda eller köpa tjänster 
utanför ramarna för denna. 
 
Budgeten är viktig i Försvarsmakten, det läggs mycket resurser på att planera. Den 
långsiktiga planen sträcker sig över 10 år och revideras varje år. Det finns även en mer 
detaljerad plan på 3 år. I treårsplanen försöker man planera budgeten på ett relativt 
djupgående sätt för att kunna planera runt verksamheten till att ha rätt kvantiteter år för år. I 
den budgeten måste hänsyn tas till priser. Budgeten har tidigare utarbetats nerifrån och upp, 
nu ska den gå andra hållet. Tidigare har förbanden budgeterat och detta sedan summerats men 
nu ska en summa istället fördelas från toppen. Självklart utbyter man information mellan 
förbanden och Högkvarteret, då det är förbanden som har den verkliga insikten i verksamhet. 
Mycket resurser läggs på planering inför ettårsbudgeten, och den pågår ständigt. Utifrån detta 
är då tanken att internpriserna ska visa på trender för produktionen och kostnader. 
 
FMLOG är som sagts tidigare ett speciellt förband. Det är helt intäktsfinansierat. Därför 
lägger det på sin overhead ovanpå självkostnaden, vilket andra förband inte gör. Det betyder 
att FMLOG ska debitera så att de bär sina omkostnader och öppnar för att FMLOG kan mätas 
som en resultatenhet. 

5.1.4 Kongruensproblematik i internhandeln 
Det påpekas att förbanden har en relativt stor frihet att själva bestämma varifrån 
inköpet/beställningen skall göras. Är inte den interna organisationen tillräckligt effektiv, och 
mer kostnadseffektiva lösningar kan ingås med externa leverantörer, finns möjlighet att göra 
det. Beställningsfriheten sträcker sig ofta inte längre än att kunna tacka ja eller nej till en 
leverans. Samtidigt poängteras problemet med outnyttjade resurser som uppstår när interna 
tjänster väljs bort. Många av dessa problem ska inte behöva uppstå på grund av den 
omfattande planeringen och kontinuerliga uppföljningen som sker. Budgeten är ett viktigt 
instrument i strävan att komma till rätta med ovanstående problem. Det ska göra att 
inköpande förband kan genomföra planlagda inköp och utförande förband producera rätt 
mängd. 
 
Möjligheten att visa på överkapacitet framhålles som en anledning med 
internhandelssystemets existens. Genom att självkostnadsprissätta produkter synliggörs den 
totala kostnaden för leveransen. När produkter väljs bort och skapar överkapacitet skall det 
därmed signalera att det eventuellt inte görs tillräckligt effektivt. I vissa fall måste 
Försvarsmakten trots det fortsätta producera tjänsten internt på grund av att tjänsten utgör en 
kärnkompetens som måste finnas internt. I det fall att överskottsproduktion uppkommer, 
belastas förbandet själva. Detta är något som i så fall har budgeterats för och som inte bör 
komma som någon överraskning. FMLOG, däremot, är annorlunda. Anledningen är att 
FMLOG är intäktsfinansierade med ett mål om nollresultat, vilket innebär att deras 
omkostnader, overhead, belastar de sålda produkterna. 
 
Ett område som behandlas annorlunda är användningen av skjutfält. Med argumentet om 
kärnkompetens som nämndes ovan har man valt att inte internhandla denna resurs. 
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Anledningen är att man inte är ute efter att effektivisera användandet utan tillse att tillräckligt 
många skjutfält finns.  
 
I samband med detta tas också upp hur centralstyrt försvaret är på lång sikt; ”finns det inte i 
den långsiktiga planeringen så finns det inte”. Planeringen styr verksamheten. Det knyter 
även an till det som skrivits tidigare om Försvarsmaktens speciella karaktär som organisation. 
Att överkapacitet inte avvecklas behöver inte bara vara ett internt beslut utan kan vara 
fastställt från Riksdag och Regering. 
 
När det uppstår meningsskiljaktigheter mellan förbanden, eller förbanden och Högkvarteret 
hanteras det i huvudsak av avdelningen PROD på Högkvarteret. Det är deras ansvar att lyssna 
in förbanden och samtidigt ta reda på om problemet beror på okunskap eller bristande 
kommunikation. Man skulle kunna optimera verksamheten i varje situation och inte lämna 
något utrymme för förbanden att själva bestämma, men det inte är möjligt för en person att ha 
den överblicken för att detta skulle fungera praktiskt.  
 
De som har synpunkter på systemet är inte till övervägande del militär- eller civilpersonal. 
Samtidigt har de militära kollegorna ett annat perspektiv och det inte är alltid att, det 
ägarfunktionen säger får genomslag. Det jämförs med situationen som uppstår i alla 
organisationer där fackmän sitter på expertkunskapen och produktansvaret, man måste då 
våga sätta ner foten och bestämma när något är klart för att inte kostnaderna ska skena iväg. 
På motsvarande sätt hänvisar officerare till att förmågan är överställd kostnaderna. 
 
Internhandelssystemet uppfattas olika från aktör till aktör och från situation till situation. Det 
pågår ständiga diskussioner om priser och huruvida de är rimliga. Bland annat tycker 
förbanden ofta att de kan hitta effektivare lösningar själva och kan då inte förstå varför de ska 
handla internt när det är avsevärt mycket billigare externt. Ofta blir det interna köpet billigare 
för Försvarsmakten som helhet eftersom resursen redan finns inom organisationen. 

5.2 Internprissättning i försvaret ur utförarens perspektiv 
Internprissättningen ur utförarens perspektiv bygger på den intervju som gjorts med J. Hindorf. 

5.2.1 Introduktion 
Förbandet FMLOG benämner vi utförare då de står för den största delen av produktion av 
stödtjänster till de övriga förbanden. Utförarrespondenten är logistikledare i Försvarsmaktens 
FMLOG-förband, vilket innebär att han är ansvarig för logistiken mellan FMLOG och fem 
olika förband. Arbetet som logistikledare kan jämföras med det som i den civila världen 
kallas Key Account Manager. Faktum är att tjänsten skapades med konceptet Key Account 
Manager som förebild. Arbetsuppgiften innebär att vara FMLOGs kontaktperson gentemot 
förbanden, skolorna och centra. I arbetet ingår att teckna verksamhetsöverenskommelser med 
förbanden på årsbasis. Det innebär att det stöd förbandet behöver under året inventeras. 
Utifrån det utvecklas en ramöverenskommelse som genererar en offert tillbaka till förbandet. 
När parterna är överens sker sedan beställning inom den ramen och uppföljning sker under 
året. 
 
Förbandet FMLOG har sedan starten 2003 varit i ständig rationalisering. Det var också syftet 
med att bilda förbandet ur de olika underhållsregementena. Samtidigt har försvarets logistik 
alltid varit under ständig förändring. Bildandet av FMLOG var ett sätt att uppnå en mer 
rationell och kostnadseffektiv drift. De krav som striden ställde på logistiken åsidosattes och 
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effektiviseringen skulle vara överordnad militärteknisk operabilitet. Det kan nu skönjas 
ytterligare förändringar och en återgång till tidigare uppgifter. Den ständiga rationaliseringen 
har lett till att vissa tjänster har outsourcats. Exempel på dessa är förplägnad, d.v.s. 
matbespisning, som nu upphandlas av i huvudsak två parter på den privata marknaden. 
Lokalvård samt garnisonslager är två andra exempel som också outsourcas. Det är FMLOGs 
uppgift att sköta dessa upphandlingar vilket man menar ligger i linje med uppgiften att 
rationalisera och hitta bättre lösningar.  
 
Den ökade fokuseringen på begreppet insatsförsvar kontra invasionsförsvar har inte påverkat 
internhandeln. Utvecklingen mot ett insatsförsvar har dock stannat av och har delvis börjat 
vridas tillbaka genom att man talar mer om krigsförband igen. Volymerna har i utvecklingen 
förändrats men mekanismerna är de samma. Logistiken har också delvis förändrats och ställer 
högre krav på FMLOG. Det är fokuset att bistå det förband som är insatta som påverkar. Den 
ökade hotbilden som förbanden i utlandsstyrkan möter i sitt arbete nu jämfört med tidigare, 
kräver mycket mer av logistiken. 
 
Det ska understrykas att anledningen till att vissa tjänster samlats i FMLOG inte är på grund 
av att de inte utgör kärnkompetens. Anledningen till att det är felaktigt att avfärda tjänsterna 
som icke kärnkompetens är att logistiken är en förutsättning för all annan verksamhet. Syftet 
med skapandet av FMLOG var rationaliseringar, inte att särskilja kärnkompetens och 
stödkompetens. Däremot kan man tillåta att en tredje part levererar tjänsten; exempelvis 
förplägnad, trots att det är en kärnkompetens.  
 
Huruvida internhandeln inom Försvarsmakten utgör en stor del av verksamheten beror på hur 
man definierar internhandel. I affärssystemet PRIO/SAP är definitionen mycket bred och 
således är också internhandeln stor. En ännu vidare definition är den som vår 
intervjurespondent uttryckte; “allt som görs inom Försvarsmakten är internhandel.” 

5.2.2 Internhandelsfaktorer 
Planeringen av produktionen påbörjas genom att förbandet får ett uppdrag från högkvarteret 
sär det är preciserat vad som skall produceras. Detaljrikedomen i uppdraget är påtaglig, med 
precisering av antalet anställda, vilka övningar som skall genomföras etc. Vad som exakt ska 
levereras kommande år från FMLOG blir inte tydligt förrän slutet på året eftersom en dialog 
förs under året.  Men det preliminära behovet som förbandet har fått ställt till sig utgör 
grunden för dialogen mellan FMLOG och förbandet. Med hjälp av den diskuteras vad som 
behöver levereras och ett grundvärdesbeslut dokumenteras, detta är p.g.a. av man ska veta 
vad man kommit överens om. FMLOG beaktar då förbandets behov och sätter en kostnad på 
det. Den kostnaden delges Högkvarteret som beslutar huruvida förbandet får den summan i 
anslag eller ej.  
 
Det påpekas att tjänstekatalogen och tjänstebeskrivningen är två skilda saker men samtidigt 
mycket lika. Tjänstekatalogen är en uppräkning av tjänster som tillhandahålls och 
tjänstebeskrivningen är en nedbrytning och detaljerad version av denna. Tjänstekatalogen 
togs ursprungligen fram av FMLOG som ett sätt att dokumentera de tjänster som erbjöds. 
Tjänstekatalogen är inläst i affärssystemet PRIO/SAP och behandlar samtliga tjänster inom 
Försvarsmakten. Det sker kontinuerligt förändringar i katalogen i takt med att 
rationaliseringar görs och tjänster tillkommer och försvinner. 
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Angående PRIO/SAP är åsikten att det finns mycket möjligheter med det, men samtidigt 
finns det många i organisationen som tycker det är mycket besvärligt. Den ambivalenta 
inställningen kommer upp i olika sammanhang, att systemet är mycket bra samtidigt som det 
är mycket stökigt, på samma gång. Valet av affärssystemet ses dock inte som det viktiga utan 
det viktiga är hur man använder det. Det viktiga är att affärssystemet fungerar med det 
rådande arbetssättet och personalen och det är nödvändigt att jämkning sker mellan dessa tre. 
Vid införandet av PRIO/SAP är det den personella faktorn som brustit då utbildningen inte 
har varit tillräcklig. Sättet att se på affärssystemet går igen i synen på ekonomimodellen, den 
finns där och man får anpassa sig efter den. Modellen påverkar arbetet på FMLOG men inte 
på något konkret sätt. En viktig aspekt som lyfts fram kring affärssystemet och dess 
implementering är att d är ett resultat av statsmaktens ökade krav på Försvarsmakten att 
kunna redovisa vad man gör med pengarna. Detta har tidigare varit ett problem och är numera 
mycket hårdare styrt. Det uppfattas som att utvecklingen har förbättrat situationen. 
 
Det kan inte med säkerhet sägas om det råder någon konkurrens inom Försvarsmakten vad 
det gäller leverans av tjänster. Åsikten är att man inte kan utesluta det, men att det i vilket fall 
som helst blir mindre och mindre. Anledningen till minskningen är att verksamheten har 
gjorts mer stringent och tydlig samtidigt som ansvarsförhållanden har rätats ut. 
Tjänstekatalogen och tjänstebeskrivningen upplevs vara ett av sätten att uppnå dessa effekter. 

5.2.3 Styrningseffekter i internhandeln 
Grunden är att allt ska kostnadsföras, allt ska matas in i PRIO/SAP. Men i FMLOGs fall 
belastas andra konton än i övriga förband eftersom kostnaderna ska generera ett timpris som 
sedan ska faktureras en kund. Samtidigt finns allt inte i PRIO/SAP eftersom sidosystem 
fortfarande används, exempelvis för utlandsstyrkan och uthyrning av bilar. 
 
Prissättningen anses helt och hållet centralstyrd. Självkostnad är den enda 
prissättningsmetoden Försvarsmakten använder. Man subventionerar inte heller varor för att 
de ska säljas bättre utan istället tar man ut verklig kostnad. Detta skiljer från tidigare, där man 
har använt sig av justerade priser för att styra nyttjandet. Exemplet som lyfts fram kommer 
från 15-20 år tillbaka då man ville att förbanden skulle köra slut på en specifik typ av 
terrängbil och subventionerade nyttjandet av denna. Konsekvensen av policyn var att man 
förlorade pengar för varje kilometer bilarna kördes. 
 
Det är enheterna som prissätter tjänsterna och sedan fastställs de av FMLOG chefen eller 
FMLOGs ekonomichef. Det teoretiska angreppssättet att prissätta tjänsterna har förändrats, 
från en längre väg till en kortare. Den längre vägen, vilket också utgör den traditionellt 
använda, är att börja med kostnaden för de anställda och sedan lägga på kostnad för kostnad 
till dess att samtliga har fördelats ner på tjänsten. Den andra kortare eller snabbare vägen, är 
att först fastställa kostnaden för tjänsten mot förbandet och sedan räkna baklänges; inledandes 
med personalen. Slutligen kan man fastställa hur mycket utrymme man har för omkostnader. 
FMLOGs enheter kan då enklare bedöma vilka omkostnader de har råd att räkna med. 
Uppfattningen är att det är lättare att komma överens med förbanden med den senare 
metoden, kostnaden utvecklas mer ur dialogen. Metoden tydliggör även om en tredje part kan 
utföra tjänsten billigare. Detta är en metod som är under utveckling enligt utförarens utsaga. 
 
När det gäller frågan om att öka kostnadsmedvetenheten optimerar förbanden på sitt sätt, 
nämligen i planeringsskedet. P7 optimerar genom att planera övningar och annan verksamhet 
på ett sådant sätt att man når en högre förmåga. Man använder alla de pengar de har fått för 
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en specifik övning men justerar parametrarna inom den. De kan välja att dra ner på övande 
personal, skjuta mindre eller utnyttja färre övningsdygn. FMLOG optimerar istället genom att 
ständigt försöka sänka sina kostnader och därmed också sina priser. 

5.2.4 Kongruensproblematik i internhandeln 
Behovet av civilt upphandlade tjänster varierar. En anledning till det är att vissa 
stödverksamheter inte är dimensionerade för att kunna hantera 100 % av verksamhetens 
behov utan snarare 60 %. De tillfälliga behovstopparna som uppstår var lättare att hantera 
tidigare. Då fanns inte konkurrenslagar på samma sätt och det var därmed lättare att köpa 
tjänster externt. Nu outsourcar man ofta verksamhet där man har stora ojämnheter i 
resursbehovet. Det beror på att en civil leverantör har större möjligheter att anpassa sin 
verksamhet jämfört med vad Försvarsmakten har. Försvarsmakten måste följa det 
anställningsavtal som existerar för all sin personal. Det skulle vara mycket svårt att bedriva 
t.ex. en restaurangrörelse med de anställningsformer man har då anställningsavtalen är mer 
anpassade efter truppersonal.  Försvarsmakten driver fortfarande viss utspisning på ett antal 
platser då man av sekretesskäl inte kan släppa in utomstående på anläggningarna. Kostnaden 
för maten på de platserna blir också mycket hög. 
 
Priserna på de varor som FMLOG använder i produktionen fluktuerar och påverkar därmed 
kostnaderna. Fluktuationerna går inte att styra och utgör därför ingen större frågeställning för 
utföraren. De flesta priserna är därtill låsta på årsbasis även om det händer att uppräkning 
sker på exempelvis livsmedel under året. Prisuppräkning får inte några direkta konsekvenser 
för uppfattningen av internpriser i organisationen, priserna läggs på en rimlig nivå. Samtidigt 
ska FMLOG ha möjlighet att producera tjänsten till det priset.  
 
Förbandens kostnadsmedvetenhet är tveksam, den anses gå i vågor. Anledningen tros vara att 
förbanden är fokuserade på förmågan och att kostnaden därför inte är relevant så länge man 
kan producera ett fungerande krigsförband med rätt kompetens. När det gäller personalens 
uppfattningar är den inte speciellt beroende på om den anställde är militär eller civil, snarare 
om personen tillhör logistikförbanden eller övriga förband. Kostnadsmedvetenheten är högre 
i FMLOG eftersom man inom hela organisationen kan prata i företagsekonomiska termer, 
vilket grundar sig i att det finns intäkter och utgifter. Man är också medveten om att man 
skulle kunna uppnå samma kostnadsmedvetenhet på P7, men reserverar sig för att deras 
verksamhet är mer komplex och svårare att utvärdera. Generellt är kostnadsmedvetenheten 
”oerhört mycket bättre än vad den var”. 

 
Det finns många i Försvarsmakten som vill fortsätta arbeta på det sätt de alltid har gjort, men 
som måste acceptera sin roll i organisationen. Ett exempel på hur oviljan till förändring har 
skapat problem är de “snabbköp” som tidigare fanns på förråden. De sålde skosnören, 
skoputs osv. och hanterades av FMLOG. Man valde att rationalisera bort förråden med 
motiveringen att det var onödigt att ha 40 små förråd när man istället kan ha avtal med 
leverantörer. Numera måste personalen via PRIO/SAP och produktkatalogen lägga en 
beställning som sedan går ut till en leverantör. Denna beställning ska sedan ta 2-3 dagar. När 
detta infördes på försök var det många som motsatte sig och menade att den nya hanteringen 
aldrig skulle fungera. Detta har varit en enorm omställning för många och en del säger att de 
istället ska köpa in produkter för att ha ett eget lager. Det finns även de förrådschefer som 
inte avvecklade sina snabbköp i tid för att de inte trodde på förändringen och sedan blev 
stående med sitt lager. Eftersom personalen nu beställer i PRIO/SAP måste FMLOG skriva 
av de kvarlämnade produkterna och slussa ut dem till användning.  
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Kommunikationen rörande internhandel är viktig och något som Högkvarteret anses göra bra 
neråt i organisationen. När det gäller utbildning som rör internhandel beror det lite på hur 
man definierar utbildning. Man kan med utbildning åsyfta regelrätt skolundervisning men 
även direktiv och beskrivningar. Utbildningen anses vara den stora bristen i införandet av 
PRIO/SAP. När det gäller ekonomimodellen FEM anses utbildningen ha fungerat bra. Det 
anordnas dels månadsmöten men även ekonomikonferenser med Högkvarteret och det skapas 
därmed en röd tråd och kontinuitet i utbildningen. 

 
Uppfattningen är att den statliga utredningen om att förändra FMLOG får effekten att 
FMLOG tredelas: en del stannar i Försvarsmakten, en del flyttas till Försvarsmaktens telenät- 
och markteleförband (FMTM) och en del flyttas till Försvarets materielverk (FMV). Ingen 
vet ännu hur detta praktiskt kommer att påverka verksamheten. En sak är dock säker, med 
förflyttning till en annan myndighet blir internhandeln inte längre intern utan istället externa 
leveranser med tillhörande avtal. Tanken är att flytta de funktioner som man tror kan bli 
affärsmässiga till FMV och behålla de insatsnära funktionerna i Försvarsmakten. 
 
Från år till år händer det att Högkvarteret kräver att beloppet på anslaget för stödverksamhet 
reduceras, vilket också görs. På Högkvarteret anses man dock inte alltid förstå konsekvensen 
av att reducera anslaget - att även verksamheten då måste reduceras. Utföraren anser att man 
inte enbart kan minska på stödverksamheten utan att minska på den verksamhet som 
genererar behovet av stöd. Risken att behovet av stöd skulle vara överdrivet eller att 
kostnaderna skulle vara överdrivna är mindre troligt menar man, dels har man god kontroll 
genom hela processen och dels har man lång erfarenhet av att prissätta tjänster. Slutligen 
avslutas beskrivningen av produktionsplaneringen med att samarbetet med förbanden är 
omfattande och god. 

5.3 Internprissättning i försvaret ur beställarens perspektiv  
Internprissättningen ur beställarens perspektiv bygger huvudsakligen på den intervju som gjorts med 
C. Lindhe (Ekonomichef) och R. Jonasson (Ekonomihandläggare). 

5.3.1 Introduktion 
Förbandet P7 i Revinge benämner vi beställare. P7 levererar också till andra förband, men det 
är i sin roll som beställare av FMLOGs tjänster förbandet kategoriseras som beställare. 
  
FMLOG-personal tillhör inte P7 men finns placerade på förbandet, dessa är bland annat 
sysselsatta med försörjning, förrådsverksamhet och transporter. Alla dessa funktioner har en 
samordnande person på förbandet som tillhör FMLOG men som enbart ansvarar för sitt 
område. Dessa personers ansvar är att koordinera inköpen och avropen lokalt på förbandet. 
De för internhandelssystemet centrala FMLOG-personerna finns dock inte på förbandet utan 
har sitt huvudsakliga säte i Halmstad. En viktig kontakt mellan FMLOG och förbandet är den 
logistikledare som ansvarar för att internhandeln planeras, budgeteras och utförs. 
  
Det har skett en centralisering av vissa av de FMLOG-tjänster som tidigare fanns stationerade 
på P7. Det rör sig om bland annat receptionister och redovisningstjänster. Även ordervägarna 
har förändrats från att ha varit tydligt hierarkiska till att omfatta även andra personer. Men 
den största förändringen står införandet av PRIO/SAP för. Arbetet förändrades då mer eller 
mindre från den ena dagen till den andra.  
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Bedömningen är att det på förbandet finns fem personer som ägnar sig åt internhandel. 
Internhandeln utgör cirka 10 % av förbandets kostnader och ses som en självklarhet, och 
något som måste fungera. 

5.3.2 Internhandelsfaktorer 
Förbandet får en ekonomisk ram från Högkvarteret som de sedan beställer tjänster inom. 
Planeringsavdelningen utvecklar en plan för vad som måste göras nästkommande år för att 
man ska uppnå rätt ställd förmåga. Ekonomifunktionen är delaktig i den processen. 
Kostnaderna för planen beräknas och FMLOG får ingångsvärden på vad förbandet behöver 
stöd med. När både FMLOG och P7 är överens om vad som kan levereras och vad P7 
behöver skriver man under en överenskommelse. Kvartalsvis träffas sedan förbanden för att 
följa upp beställningarna och eventuellt justera priser, d.v.s. göra en avstämning. 
Högkvarteret, dvs. ägaren, involveras inte i planeringsprocessen mellan FMLOG och P7 
förrän förbanden är överens. 
  
Synen på internpriser har inte förändrats i och med införandet av PRIO/SAP. I några 
avseenden har hanteringen blivit enklare eftersom man nu slipper skapa fakturor. Istället 
belastas de berörda kostnadsställena direkt. Samtidigt har det också blivit krångligare 
eftersom en order först måste skickas av en part och sedan godkännas av en annan part. 
  
Ekonomimodellen anses bra och tydlig. Det är enkelt att se vilka kostnader som ska 
kategoriseras som omkostnader och vilka som inte ska det. Den uppdelning som finns i FEM 
återkommer också i budgeten. Ekonomimodellen ses främst som ett kalkylverktyg och i 
andra hand som ett sätt att tänka och se på ekonomi. 
  
Tjänstekatalogen reglerar i detalj vilka tjänster FMLOG får utföra. När ett problem uppstod 
med datorerna på P7 visade det sig att LedTek, som är en del av FMLOG inte sålde den 
tjänsten. Man får då be FMLOG upphandla en konsulttjänst som kan lösa datorproblemet. På 
så sätt är tjänstekatalogen en begränsning för förbandet. 
  
Det används olika avräkningsmetoder för olika tjänster. Det förekommer fasta kostnader som 
är uppdelade på tolv betalningar och som dras från beställarens konto en gång i månaden. En 
sådan kostnad är exempelvis bemannandet av arkivet på P7. Ytterligare ett 
avräkningsförfarande är det som gäller för användningen av förrådstjänster. Varje tillfälle 
någon hämtar ut materiel ska den personens enhet kostnadsföras, det görs kontinuerligt 
internt men avräkningen mot FMLOG görs inte förrän vid årsskiftet. 

5.3.3 Styrningseffekter i internhandeln 
Utföraren måste täcka sina kostnader för produktion och leverans. Det innebär att priset 
innehåller alla kostnader såsom löner, utbildning etc. Syftet med att skapa FMLOG var just 
detta, att man skulle kunna se den faktiska kostnaden för stödverksamheten och outsourca om 
det är möjligt. Priset på internhandlade tjänster motsvarar kostnaden för att producera dem 
och det görs inga försöka att styra efterfrågan genom att justera priset. Priset kan däremot 
generera diskussion om vilka tjänster som ska produceras. Sådana diskussioner förs mellan 
beställaren och utföraren men styrs enligt beställaren i slutändan av ägaren. 
  
Beställaren P7 ägnar sig åt viss prissättning av egna tjänster. På förbandet finns lokaler som 
hyrs ut för övernattning. Grunden för prissättningen av dessa är att täcka kostnaderna och 
man beaktar då antalet rum som finns för uthyrning och hur många övernattningar man kan 
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komma att sälja. Man kontrollerar parallellt också priset på jämförbara rum i området. 
Jämförelser sker med räddningsverket som även de är förlagda till Revingeby och har rum för 
uthyrning. Man jämför även med den privata marknaden för att tillse att man inte ägnar sig åt 
prisdumpning. I uthyrningen av rum förekommer viss styrning. Externa kunder betalar ett 
pris och interna ett annat. Priset för de interna kunderna är något subventionerat för att 
uppmuntra till övernattning. Syftet är att man vill undvika att personal som varit ute på 
övning och är trötta ska ge sig ut i trafiken. 
  
Det är svårt att följa upp tjänsterna som inhandlas genom PRIO/SAP. Uppföljning sker 
istället i dialog med FMLOG. Uppföljningen gäller de löpande kostnaderna och inte de fasta, 
dessa ses sällan över. FMLOG följer också upp det som kallas ”svarta fakturor”, d.v.s. inköp 
som gjorts utanför systemet och mot en extern part. Svartfakturor kan uppstå när det görs 
akuta inköp för att exempelvis en övning ska kunna fortgå utan förseningar eller stopp. 
Uppföljningen av FMLOG leder till en rapport till ekonomichefen på P7 som godkänner eller 
underkänner fakturan. 
  
Rapporter lämnas löpande från FMLOG om utnyttjandet av tjänster. En tjänst kan vid 
uppföljning visa sig vara underutnyttjad och en annan kan samtidigt visa sig överutnyttjad. 
Beställaren är intresserad av helheten och inte specifika tjänster även om man naturligtvis 
undersöker vad under- respektive överutnyttjandet kan bero på. Överutnyttjande får 
konsekvenser för nästa planeringscykel. Under året kan man välja att dra in på vissa tjänster 
för att justera. 
  
Som tidigare nämnts får P7 inte handla upp tjänster själva utan är hänvisade till FMLOGs 
produktkatalog. Alla inköp oavsett om de är interna eller externa måste gå via FMLOG. 

5.3.4 Kongruensproblematik i internhandeln 
När en tjänst är under upphandling för hela Försvarsmakten får P7 inte vidta några åtgärder. 
Skulle man välja att inte köpa tjänsten genom FMLOG betalar man trots det för kostnaden 
som uppstod under upphandlingen. Detta eftersom denna ökar FMLOGs overhead som sedan 
fördelas över samtliga tjänster. Overheadkostnaden kommer förbandet därmed inte ifrån 
genom att välja bort centralt upphandlade tjänster. Skulle det exempelvis uppstå ett behov av 
en vikarie för någon tjänst på förbandet kan P7 inte välja att anlita vilket bemanningsföretag 
som helst utan endast det som valts i upphandlingen. 
  
Möjligheterna till påtryckningar när man inte är nöjd med hur tjänsten utförs påverkas av att 
man är låst till FMLOG som utförare. Möjligheterna blir än mindre med de tjänster som 
avräknas kontinuerligt utan inblandning från beställarens ekonomer. P7 valde vid ett tillfälle 
att bestrida en sådan tjänst, nämligen arkivarietjänsten på förbandet. Man fick först så 
småningom gehör för sina betänkligheter och FMLOG slutade debitera för tjänsten. 
  
När det uppstår överkapacitet någonstans på förbandet är det FMLOG som rapporterar det till 
ägaren. FMLOG spelar en central roll också när förbandet får besparingskrav från ägaren. 
Gemensamt försöker man mellan FMLOG och P7 då hitta lösningar. Beställarens direkta 
inflytande på ägaren när det gäller internhandel är därmed lågt, istället är det genom FMLOG 
man kan påverka. FMLOG har stort inflytande över förbanden då de på egen hand kan 
besluta sig för att upphöra med leveransen av en tjänst genom att radera den från 
produktkatalogen. Beställaren kan därmed plötsligt finna sig utan leverantör av tjänsten och 
tvingas vända sig till den externa marknaden. Eftersom anslagen som tilldelats förbandet är 
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planerade efter att tjänsten ska köpas internt uppstår en risk att beställaren saknar resurser för 
att köpa samma tjänst externt. 
  
Det finns en uppfattning att vissa rationaliseringar P7 gör inte påverkar deras kostnader. Man 
har avvecklat en del tjänster men man misstänker att det istället tas ut en högre debitering för 
de tjänster man fortsätter nyttja. Som ett exempel nämns att man har dragit in på nyttjade 
lokaler från Fortifikationsverket. Dessa effekter har på några års sikt inte slagit igenom i den 
totala kostnaden som Fortifikationsverkets uthyrning till förbandet genererar. Dock har de nu 
börjat sälja ut lokaler vilket kan innebära att P7s rationaliseringar får avsedd effekt. Ett annat 
exempel gäller sjukvårdstjänsten som internhandlas från marinbasen i Karlskrona. Det är 
oklart för P7 vilken ekonomisk vinning detta egentligen ger. Det är på dessa typer av grunder 
inte alltid man uppfattar att effektiviseringar genererar besparingar. 
  
Från högre nivåer tror man mycket starkt på att PRIO/SAP kommer att innebära positiva 
effekter. Bland annat att man kommer kunna genomföra ekonomiska simuleringar med hög 
precision. Beställaren är skeptisk till den faktiska nyttan och menar att det centrala snarare är 
värdet på den information som matas in än systemets funktioner. Den stora vinningen 
kommer först när alla delar av systemet är implementerade. 
 
Det uppfattas som logiskt att man försöker minimera antalet affärssystem i organisationen. 
Det finns fortfarande ett par system som löper parallellt vilket beror på att sekretessen inte 
tillåter samkörda system på alla områden. Samtidigt är det en stor förbättring från den tid då 
man hade ca 170 olika system att arbeta med. 
  
Översikten har blivit lidande när ordervägarna förändras och direktiv kan komma från fler 
håll än tidigare. Det i kombination med att stödfunktioner centraliseras leder till ett minskat 
inflytande. Kontinuiteten blir lidande när man måste tala med olika personer i frågor som är 
snarlika och att den personen inte är densamme från gång till gång. Den person man får 
kontakt med i den centrala funktionen känner nödvändigtvis inte till lokala förhållanden och 
förstår inte alltid vad som efterfrågas. 
  
En förflyttning av FMLOG till myndigheten Försvarsmaktens materielverk kommer att ha 
stor påverkan på Försvarsmaktens ekonomiska styrning och förbandets resultat. Den interna 
handeln kommer eventuellt att ersättas med en återgång till fakturering och juridiskt bindande 
avtal. Det ses som avgörande att FMV inför PRIO/SAP för att fördelarna med 
implementeringen av systemet inte ska omintetgöras. På samma sätt som inflytandet minskar 
när funktioner centraliseras finns det en risk att inflytandet minskar ytterligare om FMLOG 
förflyttas. Om förbandet skulle stå utan det de behöver kan man behöva vända sig till 
Försvarsdepartementet istället för chefen för produktion på Högkvarteret. Det finns dock en 
förhoppning om att dessa problem hanteras om förflyttningen blir verklighet. 
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6 Analys av det empiriska materialet 

6.1 En jämförelse mellan de tre aktörsgrupperna 
Vi kommer att jämföra de empiriska fallen med varandra för att hitta likheter och skillnader 
som kan ligga till grund för hur designen av internhandelssystemet är utformad och hur 
internhandeln uppfattas. 

6.1.1 Introduktion 
Samtliga respondenter är överens om att förändringstakten är hög inom Försvarsmakten. Det 
är framför allt det nya affärssystemet PRIO/SAP står för förändringen. Det ställer krav på 
ägaren att utforma det principiella och praktiska ramverket runt systemet. Dels måste man 
besluta vilken information som är relevant för ekonomistyrningen, dels utveckla 
arbetsmetoder för att säkerställa kvalitet och hur handhavandet ska kommuniceras ut. Även 
förändringarna ur utförarperspektivet är stora. Eftersom FMLOG skapades för att möjliggöra 
rationaliseringar är det naturligt att så sker kontinuerligt inom förbandet. Beställaren antyder 
även de att affärssystemsimplementeringen har påverkat mycket. Det har inte bara förändrat 
ekonomernas arbetsuppgifter utan även arbetsuppgifterna för chefer med personalansvar, 
något som även utföraren lyfter fram. Eftersom soldater nu är anställda och inte har rätt till 
kostnadsfritt logi och mat har FMLOGs uppgifter minskat samtidigt som de blivit något mer 
komplexa. 
 
De genomförda intervjuerna ger intrycket av att Försvarsmakten är en komplex organisation. 
Ekonomistyrningen kompliceras av att man har utfärdat många vägledande dokument som 
lämnar tolkningsutrymme. Kombinationen av tolkningsutrymmet och Försvarets 
detaljstyrning av statsmakterna komplicerar bilden. Vidare går det inte att entydigt säga att ett 
förband enbart är beställare eftersom de i vissa fall även är utförare. 
 
Hur betydelsefullt man anser att internhandelssystemet är varierar mellan de olika 
respondenterna. Ägaren anser att internhandeln är mycket liten eftersom verksamheten löper i 
projektform och därför styrs till övervägande del genom affärssystemet PRIO/SAP. Samtidigt 
medger man att FMLOG helt och hållet styrs av internhandelssystemet. Det kontrasteras av 
utföraren som menar att allt som sker inom Försvarsmakten är internhandel. Beställaren ser 
internhandeln som en självklarhet men pekar samtidigt på att den utgör en liten del av de 
totala kostnaderna. 

6.1.2 Internhandelsfaktorer 
En stor del av verksamheten planeras i förväg genom att utföraren delges beställarens 
verksamhetsplan. Både beställaren och utföraren betonar att den planering som sedan ligger 
till grund för den faktiska beställningen görs i samarbete. Ägaren har inte någon nämnvärd 
inblandning i den planeringsprocessen annat än då uppdraget lämnas till förbandet och i 
slutskedet när utföraren överlämnar kostnadsförslaget. Det kan vara lämpligt att se 
beställningarna som ett avtal med den skillnaden att det aldrig kan bli frågan om avtalsbrott 
eftersom det rör sig om intern handel. 
 
Enligt ägaren är affärssystemet PRIO och ekonomimodellen FEM nära sammankopplade. Det 
beror på att SAP justerades i enlighet med krav som ställdes av ekonomimodellen vilket 
resulterade i det anpassade systemet PRIO/SAP. Utföraren menar att det inte spelar någon 
roll vilket system man väljer utan hur man väljer att använda det och hur väl det anpassas till 
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andra faktorer i organisationen. Den jämkningen har inte fungerat med införandet av 
PRIO/SAP eftersom utbildningen visat sig vara bristfällig.  
 
Ägaren lyfter fram FEM som ett sätt att styra flödet av pengar i Försvarsmakten, den är 
central och ska vara verktyget som gör att ekonomistyrningen fungerar. Ekonomimodellen 
påverkar utförarens förband men inte på något konkret sätt. Man tror att den har sitt ursprung 
i att statsmakterna nu ställer högre krav på ekonomisk uppföljning i Försvarsmakten. 
Beställaren uppskattar ekonomimodellen och den standardisering det innebär att samma 
uppdelning används i budgeten. Modellen ses främst som ett praktiskt 
ekonomistyrningsverktyg som underlättar vid kategoriseringen av kostnader. 
 
Den tjänstekatalog som innehåller samtliga tjänster som erbjuds internt initierades av 
FMLOG. Katalogen ses stundtals som en begränsning av beställaren. Det är inte säkert att 
tjänsten man behöver finns med i katalogen och det kan försvåra att få tjänsten utförd. 
Utföraren betonar att det finns både en tjänstekatalog och en tjänstebeskrivning och att de är 
två skilda saker med mycket gemensamt. Tjänstebeskrivningen är en mer detaljerad version 
av tjänstekatalogen som bryter ned tjänsten på lägre nivå. Tjänstekatalogen har inneburit en 
mer tydlig och stringent organisation. Utföraren tror att den interna konkurrens som 
eventuellt funnits tidigare blivit mindre som en följd av tjänstekatalogens införande. Även 
beställaren menar att konkurrens inte förekommer eftersom planeringsprocessen är så pass 
styrande. 
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6.1.3 Styrningseffekter i internhandeln 
Ägaren styr internhandeln genom att bland annat ge ut det interna styrdokumentet ”Handbok 
i Ekonomi”. Dokumentet reglerar hur internhandeln skall gå till. Anledningen till varför det 
anses viktigt att utforma och kommunicera principer är att LEDS PLANEK inte har den 
direkta kontakten med förbanden. Det är istället PROD som har denna. 
 
Internhandelsfunktionen är decentraliserad i det avseendet att prissättningen görs av 
förbanden själva. Ägaren utformar dock principerna för prissättningen. Men att räkna fram ett 
korrekt pris är inte enkelt. I prissättningen ingår en mängd subjektiva faktorer som kan leda 
till att man kommer till olika slutpris beroende på hur man räknar. Utföraren menar att 
erfarenhet är den viktigaste faktorn när priset bestäms. Erfarenhet leder till att man kan göra 
bedömningar som leder till ett gott beslutsunderlag tidigt, för beställaren och för utföraren. 
Ett slutpris fastställs med hänsyn till rimlighet och rådande marknadspriser och FMLOGs 
övriga kostnader får sedan avgöra om tjänsten är möjlig att producera. Man har från ägarens 
sida ingen uppfattning om hur väl beställaren känner till priset på tjänsterna de beställer innan 
en beställning läggs. Samtidigt betonas hur viktigt budgeteringen är för att organisationen ska 
uppnå sina förmågor men även för att den ligger till grund för produktionen av stödtjänster. 
Förbandet löser detta genom att bedöma prissättningen utifrån erfarenhetsbaserade värden, 
som sedan ligger till underlag för deras budget. Budgeten har tidigare satts samman genom 
att förbandens kostnader summerats till en totalkostnad. Framöver ska budgeten istället utgå 
från den totala kostnadsramen och fördelas ner till förbanden. 
 
Utföraren påpekar att allt kostnadsförs och att allt ska matas in i PRIO/SAP, även om det 
fortfarande finns undantag. Beställaren menar att det är svårt att följa upp verksamheten i 
PRIO/SAP. Istället sker den största delen av uppföljning i dialog med FMLOG. Rapporterna 
om förbandets nyttjande av stödtjänster kommer löpande men man är från förbandets sida 
inte intresserad av specifika tjänster utan helheten. Man undersöker däremot vad avvikelser 
kan bero på. 
 
Den interna handeln ska prissättas baserat på självkostnad. Man ska inte subventionera 
produkter för att stimulera efterfrågan, enligt ägaren. Istället för att agera efter kundens 
perspektiv ska man se ur organisationens perspektiv som helhet. Utföraren instämmer i att 
priserna inte ska justeras för att öka eller minska efterfrågan av en tjänst. Den typen av 
prissättning har tidigare använts men det upplevs inte som ändamålsenligt för 
ekonomistyrning i stort. Beställaren lyfter, precis som de två övriga, fram att priset ska 
motsvara kostnaden. Förbandet säljer tjänster och ägnar sig därför åt prissättning även de. Det 
visar sig dock att förbandet justerar priset för uthyrningen av sina övernattningsrum. Man vill 
styra ett beteende med sin prissättning, nämligen att personal som varit ute på övning väljer 
att övernatta på förbandet. 

6.1.4 Kongruensproblematik i internhandeln 
Ägaren menar att förbanden har relativt stor frihet att välja externa leverantörer när den egna 
organisationen inte är tillräckligt effektiv. Samtidigt får användandet av externa leverantörer 
inte bli så stort att Försvarsmakten riskerar att stå med stora outnyttjade resurser. Principen 
som förmedlas är därför att man om möjligt ska välja att köpa från FMLOG. Utföraren menar 
att det tidigare var enklare att handla externt. Kraven på externa köp är högre nu vilket anses 
vara bra ur ett kontrollhänseende. Att välja bort en centralt upphandlad tjänst gör inte att 
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förbanden slipper betala upphandlingskostnaden. Eftersom hela FMLOGs overhead fördelas 
ner på de sålda produkterna betalar samtliga förband för upphandlingstjänsten oavsett om 
använder den. Upphandlingen styr vem beställaren får anlita när de är i behov av en tjänst 
som finns på den externa marknaden. Ägaren menar att beställaren många gånger bara har 
möjlighet att säga ja eller nej till en erbjuden tjänst. Utföraren ser begränsningar i vilka 
verksamheter FMLOG kan bedriva. Begränsningen ligger i anställningsavtalen som inte är 
anpassade för att driva exempelvis en restaurang. Försvarsmakten måste trots det producera 
vissa sådana tjänster internt därför att man inte kan släppa in externa leverantörer i alla 
Försvarsmaktens anläggningar. Sekretessen förhindrar också en full implementering av 
PRIO/SAP och man måste därför använda ett antal system parallellt. 
 
Ägaren ser uppkomsten av överkapacitet som ett syfte med internhandelssystemet. Det är när 
förbanden väljer bort tjänster som insikten om att de är ineffektiva uppstår. Det är FMLOG 
som är språkröret mot Högkvarteret och kommunicerar att överkapacitet förekommer. 
Förbanden bekostar själva den eventuella överkapacitet som uppkommer. Men enligt ägaren 
bör förbanden vara väl förberedda på att överkapacitet kan uppstå eftersom det i så fall skulle 
visa sig i budgeten. I Försvarsmakten förekommer det även överkapacitet som antingen 
Högkvarteret eller statsmakterna beslutat måste upprätthållas. Vissa förmågor anses viktigare 
att behålla i Försvarsmakten internt än att de kan konkurrensutsättas. Eftersom förbanden är 
beroende av FMLOGs tjänster menar beställaren att man saknar påtryckningsmöjligheter. 
Samtidigt har man medelst kommunikation lyckats lösa en situation där man upplevde att 
FMLOG inte tog hänsyn till att förbandet var missnöjt med hur en tjänst levererades. 
 
Ägaren anser att det är viktigt att vara lyhörd mot förbanden eftersom det är de som befinner 
sig ute i verksamheten. PROD har ansvaret för att hantera situationer då förbanden har 
synpunkter på verksamheten. För att lösa situationen måste Högkvarteret förstå problemet 
och framför allt om det grundar sig i okunskap eller om kommunikationen har brustit mellan 
enheterna. När de lokala servicebutikerna skulle stängas på förbanden var det inte alla 
förrådschefer som insåg att beslutet skulle genomföras. Så småningom genomfördes beslutet 
och ett antal förråd fann sig själva med lager som de inte hunnit avveckla. Utföraren menar 
att situationen uppstod dels på grund av bristande kunskap och kommunikation men även för 
att många anställda i Försvarsmakten vill fortsätta arbeta som de alltid har gjort. 
 
Kommunikation är viktigt för en organisation som Försvarsmakten och utföraren menar att 
det är något som görs på ett bra sätt. Införandet av PRIO/SAP är en situation då det dock inte 
har fungerat vilket utföraren inte är ensam om att tycka. På P7 utförs sjukvårdstjänsten av ett 
annat förband vilket man inte ser vinningen med och det har inte kommunicerats varför man 
valt att göra på det viset. 
 
Högkvarteret får kontinuerligt in synpunkter på hur internhandelssystemet fungerar. Ägaren 
menar att personalen som kommer med synpunkter inte till någon del är övervägande militär- 
eller civilanställda. Det är svårare att övertyga officerarna eftersom de ofta har ett annat 
perspektiv. Förbanden tycker många gånger att internpriserna är orimliga och att de skulle 
kunna få ett bättre pris av en extern leverantör. Ägaren menar att det ofta är en felaktig bild 
som grundar sig i att förbanden inte beaktar hela Försvarsmakten. Utföraren menar å sin sida 
att ägaren inte förstår att behovet av stödfunktioner beror på vilken nivå man bedriver 
verksamheten. Utföraren menar att ägaren tror att man kan skära ned på stödfunktionerna och 
ändå få ut samma effekt av verksamheten. Att kostnaderna för stödverksamheten skulle vara 
överdrivna avfärdas med hänsyn till att man har god kontroll genom hela 
produktionsprocessen samt lång erfarenhet. Beställaren upplever att man inte kan sänka sina 
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kostnader trots att man rationaliserar bort verksamhet. Genom att säga upp ett antal lokaler 
man hyrde av Fortifikationsverket försökte man sänka sina totala hyreskostnader men 
upplevde att de istället dök upp på andra hyreskontrakt med myndigheten. 
 
Utföraren menar att kostnadsmedvetenheten är hög på FMLOG eftersom kostnader och 
intäkter är begrepp man använder i sin verksamhet. Detsamma gäller inte förbanden vilket 
kan bero på att deras verksamhet är mer komplex och svår att utvärdera. Generellt sett har 
kostnadsmedvetenheten blivit mycket bättre än den tidigare var. Ägaren menar att 
kostnadsmedvetenheten stundtals är låg på förbanden och att man ibland måste hindra 
kostnaderna från att rinna iväg. Ägaren hänvisar till förmågan som en anledning till att 
situationen uppstår. Militär personal vill utveckla förbandet till bästa möjliga förmåga och 
tycker att kostnaden kommer i andra hand.  
 
Både beställaren och utföraren tror att en eventuell flytt av FMLOG till FMV kommer att 
innebära stora förändringar. Man diskuterar effekterna av att handla med en annan myndighet 
istället för att handla internt. 

6.2 Diskussion om internhandelns faktorer i Försvarsmakten 
Genom att sedan ställa teori, empiri och jämförelser mot varandra kan vi sedan hålla en 
analys om hur olika principer och åsikter samspelar till att skapa de effekter som existerar. 

6.2.1 En diskussion om internprisets syfte 
Vid en jämförelse mellan vad respondenterna uppfattar som syftet med internhandelssystemet 
och det som förs fram som det ursprungliga syftet av Ekonomistyrningsverket i ESV 2005:10 
finns både likheter och olikheter. Det är viktigt att klargöra hur olika betydelsefullt 
internhandelssystemet anses vara för de olika respondenterna.  
 
För att rekapitulera vad Ekonomistyrningsverket ansåg att syftet med internhandelssystemet 
var när det infördes: 
● Möjliggöra prisjämförelser med externa leverantörer 
● Öka effektiviteten 
● Öka kostnadsmedvetenheten hos beställarna 
● Åstadkomma efterfrågestyrning och ökad kundanpassning, d.v.s. att beställaren styr 

vad utföraren producerar. 
(Taget från ESV 2005:10, s. 109). 
 
Ekonomistyrningsverkets syften behöver nödvändigtvis inte skrivas som fyra skilda punkter. 
Istället följer de ett orsakssamband och grundar sig, precis som för respondenterna, i att 
synliggöra kostnaderna för en levererad tjänst. Följden av att se de totala kostnaderna för en 
tjänst är enligt respondenterna att det skapas kostnadsmedvetenhet i organisationen. När man 
skapar den insikten är det också lättare att jämföra externa leverantörers erbjudanden med 
den egna organisationens. Man lägger då rimligen också grunden för en ökad effektivitet. 
Kostnadsmedvetenheten är också viktig för att åstadkomma det Ekonomistyrningsverket tar 
upp som den sista punkten, att åstadkomma efterfrågestyrning. Men för att beställaren ska 
kunna styra produktionen krävs inte bara att kostnaderna är kända utan även att det finns 
alternativ dessa kan ställas mot. 
 
I samtal med ägaren blir det tydligt hur nära sammankopplade affärssystemet PRIO/SAP, 
ekonomimodellen FEM och internprissättningen är. Införandet av affärssystemet tillsammans 
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med den ökade detaljrikedomen i informationsutbytet syftar till att den som nyttjar tjänsten 
också ska belastas med kostnaden. Detta är grunden även i FEM som är central i 
ekonomistyrningen. Syftet med att kostnaden belastar den som nyttjar tjänsten framhålls som 
centralt i samtliga ekonomistyrningsverktyg. Statsmakterna ställde krav på Försvarsmakten 
att på ett bättre sätt redovisa vad pengarna används till. Utföraren menar att det var därför 
affärssystemet PRIO/SAP implementerades. En nära koppling mellan affärssystemet och 
internprissättningen gör att kostnadsallokeringen som syfte blir tydligare. Samtidigt menar 
beställaren att syftet med internprissättning inte förändrades med implementeringen av 
PRIO/SAP. Möjligtvis har syftet att kostnaden ska belasta utnyttjaren blivit tydligare med 
införandet av PRIO/SAP och FEM men har funnits även innan.  
 
Genom att fördela kostnader till de tjänster de härrör till skapar man möjlighet till 
uppföljning. Ägaren lyfter fram hur överkapacitet skapas genom att tjänster väljs bort av 
förbanden. Man kan även se hur FMLOG använder internhandelssystemet för att löpande 
lämna rapporter om förbandens nyttjande av tjänsterna. Det skulle vara ett exempel på hur 
beställaren använder internpriset för att kontinuerligt skapa sig en uppfattning om 
verksamheten. Utföraren menar dock att beställaren snarare optimerar sin verksamhet i 
planeringsskedet och hänvisar till att de har en kostnadsram att följa. FMLOG kan genom att 
använda sig av sin erfarenhet av internprissättning beräkna vad en tjänst bör prissättas till. 
Med den vetskapen kan man sedan räkna ut hur stort utrymmet är för att betala FMLOGs 
omkostnader och om tjänsten bör levereras av FMLOG eller ej. Internpriset ger aktörerna 
möjlighet att följa upp verksamheten men det ger också aktörerna möjligheten att justera 
avvikelser om internpriset beaktas kontinuerligt. Priset har därför ett stort informationsvärde. 
 
Ägaren lyfter fram effektiviseringar som ett syfte med internprissättningen. Det syftet blir 
tydligt när tjänster diskuteras som inte avgiftsfinansieras utan finansieras med anslag. 
Motiveringen är att de inte ska effektiviseras utan upprätthållas. Internpriset får också en 
effektiviserande effekt genom att kostnaden synliggörs och det blir tydligt att viss verksamhet 
inte är förenlig med Försvarsmaktens regelverk. Samtidigt ger priserna inte hela bilden, 
påpekar ägaren och menar att förbanden många gånger vill rationalisera bort en tjänst därför 
att den är dyrare än de som finns internt. 
 
Ett av internprisernas syfte är precis som Ekonomistyrningsverket redovisar, att skapa 
kostnadsmedvetenhet. Denna medvetenhet leder dels till effektiviseringar och dels till att det 
blir möjligt att jämföra den interna produktionen med externa leverantörer. Det är ingen av 
respondenterna som lyfter fram efterfrågestyrning som ett syfte med internhandeln. 
Samarbetet och dialogen mellan beställaren och utföraren måste anses viktigare för hur 
produktionen styrs, inte internpriserna.  

6.2.2 En diskussion om beställar- utförarmodellen 
Eftersom beställar-utförarmodellen är central i den internhandelsmodell Försvarsmakten 
använder och då den påverkar internhandelssystemet är det lämpligt att utvärdera hur väl den 
fungerar. Därför lyfter vi återigen fram de faktorerna som anses viktigast för att modellen ska 
fungera; det gäller att beställaren kan påverka tjänstens innehåll, hur den tas fram, eller att 
kunna avsäga sig den om den inte passar eller håller måttet. Beställaren måste med andra ord 
åtnjuta ett visst mått av oberoende och frihet. ESV har i sina studier i styrningen av försvaret 
framfört kritik baserat på att faktorerna i beställar-utförarmodellen inte uppfylls. I följande 
text avser vi analysera om modellens kriterier nu kan sägas vara uppfyllda. 
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En första begränsning av en fungerande beställar-utförarrelation ligger i att FMLOG har 
monopol på att leverera stödtjänsterna. Det upprepas med emfas att beställande förband 
saknar fullvärdig kontroll över vad som levereras. Kontrollen brister därför att man inte har 
inflytande över hur produktkatalogen utformas och vid något tillfälle inte ens blivit 
informerad om ändringar i tjänsteutbudet. Det resulterade i att man efterfrågade tjänster som 
inte längre utfördes av FMLOG och som man nu var tvungen att ordna på andra sätt. 
 
Uppfattningen om hur stor beställningsfriheten är skiljer sig åt mellan ägare och beställare. 
Ägarfunktionen lyfter fram att det skulle finnas en stor möjlighet till alternativa inköp, medan 
denna åsikt inte delas av varken beställare eller utförare. Alternativet till att köpa direkt av 
FMLOG är att man väljer att nyttja en upphandlad extern part. Men även om leverantören är 
extern har upphandlingen hanterats av FMLOG, vilket gör att utföraren har inflytande även i 
det fallet. På så sätt centraliseras upphandlingsmakten ytterligare hos utföraren och 
beställaren kan i slutändan välja endast det alternativ som FMLOG erbjuder. Då förbandet 
FMLOG är helt intäktsfinansierat måste all overhead fördelas på det som säljs. Kostnaden för 
upphandling är en sådan kostnadspost som fördelas över alla sålda tjänster. Det innebär att 
förband som inte nyttjar den upphandlade tjänsten ändå tvingas betala för den. Beställaren 
saknar därmed viktiga påtryckningsmöjligheter eftersom utföraren får betalt även om tjänsten 
väljs bort.  
 
Friheten att beställa eller inte beställa de tjänster som utbjuds av den interna parten och 
möjligheten att välja en annan leverantör är därmed centrala. Eftersom det inte finns 
tillräckligt med valfrihet för beställaren i internhandelssystemet kan den inte heller sägas vara 
efterfrågestyrd. Istället får internhandelsystemet rollen som komplement till den omfattande 
budgetstyrningen. Kombinationen av internhandelssystem och budgetstyrning gör att 
ledningen kan överlåta vissa beslut till lokala enheter och enbart styra den delen av 
verksamheten med principiella regler. Att kontrollera är resurskrävande och ägaren påtalade 
att inte vore möjligt att ha den överblicken som krävdes för att detaljstyra all verksamhet. 
 
För att ytterligare komplicera det hela påverkar regleringsbrevet förfarandet i 
produktionsledet, då det är bestämt vad man ska ha för förmåga. På så sätt begränsas på ett 
eller annat sätt möjligheterna att fullfölja den absolut mest ekonomiskt effektiva kontrollen 
som är möjlig, då av strategiska eller operativa anledningar en viss förmåga måste kunna 
behållas internt, utan möjlighet att outsourca eller skära ner. Därmed blir effektiviteten eller 
bristen på effektiviteten en politisk fråga snarare än en internhandelsrelaterad fråga. 

6.2.3 En diskussion om priser 
Självkostnad är den rådande prissättningsmetoden i Försvarsmakten. Metoden är tänkt att 
stödja de syften som tagits upp med internhandelssystemet tidigare i texten. Det vill säga öka 
kostnadsmedvetenheten och därigenom synliggöra strukturella problem i stödtjänsterna och 
öka effektiviteten. Av de tre huvudgrupper av prissättningsmetoder som Arvidsson (1972) 
presenterar faller Försvarets självkostnad i gruppen kostnadsbaserat. Man kan även 
argumentera för att Försvarsmaktens prissättning ska kategoriseras i den grupp som utgör 
förhandlingsbaserade internpriser. Samarbetet mellan beställaren och utföraren är 
kontinuerligt och relationen antar enligt respondenterna karaktären av att i det närmaste vara 
samma part. Samarbetet mellan de två är dock begränsat till tjänsternas volym och art och 
inte till tjänstens pris, vilket tas fram ensidigt av den utförande parten. 
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Samtliga respondenter avfärdar användningen av internpriset som ett sätt att påverka 
efterfrågan. Istället för att justera priserna så att underutnyttjade tjänster används i högre grad 
ska priset baseras på de totala kostnaderna förknippade med leveransen av tjänsten.  Det finns 
en inledande ansats i intervjuerna att kostnaden är ett korrekt och rättvist mått som leder till 
ett pris som inte har påverkats av subjektiva bedömningar. När diskussionen tas upp med 
respondenterna problematiseras begreppet kostnad och hur exakt begreppet egentligen är. Det 
finns en svårighet i att på ett bokstavstroget sätt bestämma kostnaders art vilket tidigare tagits 
upp med hänvisning till Bergstrand (2010). Det nämns i intervjun med beställaren att 
ekonomimodellen FEM är ett stöd för att definiera kostnader. Standardiseringen av 
kostnaders art gör att det lämnas mindre utrymme för tolkningar och subjektivitet. Men 
overheadtillägget omfattar dels ett centralt och dels ett lokalt tillägg. Det lokala ska spegla 
kostnadsbilden för det aktuella förbandet vilket gör att kostnaderna kan vara föremål för 
subjektivitet. 
 
På ett sätt blir självkostnaden också ett sätt att bra beräkna alternativkostnaderna för 
tjänsteleveranserna. Detta då man har en ansats att verkligen inkludera alternativen och 
framför allt alternativet att outsourca produktionen, frigörandes resurser som kan användas på 
bättre sätt eller skäras ner på. 
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7 Resultat och resultatdiskussion 
Med det fastlagda syftet och frågeställningen i åtanke återkommer vi här med en diskussion 
om resultaten och slutsatser kring vår utredning 
 
Syftet var: Genom att beskriva och analysera hur tre olika aktörsgrupper hanterar 
internhandel inom Försvarsmakten avser vi att diskutera synen på och användandet av 
internhandelssystemet. 

7.1 Hur ser försvarets metoder för internhandel av varor och 
tjänster ut? 

Metoderna för att hantera internhandel i Försvarsmakten grundar sig i de tre aktörerna i 
beställare-utförarmodellen, varje part har ett antal uppgifter man lyfter fram. 
 
Beställaren, förbandet är mottagande part i internhandelssystemet och köper alltså in den 
stödverksamhet man behöver genom det interna systemet. Detta betyder att man är en part 
som tillsammans med FMLOG ska förhandla fram villkoren för pris och kvalitet på inköpta 
tjänster. De har tilldelats ett anslag som ska täcka stödverksamhetsinköpen, anslag man vill 
kunna minimera så långt som möjligt. Dialogen i samarbetet med FMLOG ligger till grund 
för den verksamhetsöverenskommelse/samarbetsavtal som dokumenterar de interna 
förpliktelserna mot varandra. Detta sker parallellt med budgetprocessen, d.v.s. under året 
innan det träder ikraft. Denna planering ligger sedan till grund för de avrop som görs under 
året som följer. Förbandet skall ha planerat sin verksamhet så väl att avropen motsvarar 
begärda kvantiteter i samarbetsavtalet. 
  
FMLOG intar en central roll i försvarets metod för att hantera internhandeln och 
prissättningen. FMLOGs kunskap och utförande ska maximera internhandelns positiva 
effekter. Det gäller dock ändå att man sätter upp rätt kontroll- och uppföljningsmetoder, så att 
deras arbete kontrolleras på ett rimligt sätt. FMLOG bildades för att lättare kunna 
rationalisera i verksamheten och ledde till att internhandeln centraliserades kring denna 
utförarorganisation. De utför sin uppgift genom att upphandla alla stödtjänster från interna 
såväl som externa parter, beroende på kostnadsläge och huruvida det är en uppgift som måste 
ske inom försvaret eller som kan utföras av en extern part. Dessa samlas sedan i 
tjänstekatalogen/tjänstebeskrivningen som är det totala sortiment av stödtjänster som 
förbanden har rätt att beställa. 
 
Ägaren i detta fallet, LEDS PLANEK, har en roll mer i bakgrunden. Man ställer upp 
uppdraget till FMLOG och till förbanden och man skapar regelverket för hur man ska 
samarbeta genom att ställa upp processer för internhandel, prissättningsmetoder och 
redovisningskrav. Man ställer också upp hur mycket information de båda andra parterna 
måste bifoga sina beställningar och avrop, för att kunna skapa rätt uppföljningsmöjligheter. 
Ägaren är därmed aldrig praktiskt inblandad i transaktionerna inom internhandelssystemet, 
utan överlåter det till utföraren och beställaren. 
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7.2 Använder man ändamålsenliga metoder för att fastställa 
internpriserna för olika tjänster? 

För att metoderna för den interna prissättningen ska anses vara ändamålsenliga måste de 
svara mot internhandelssystemets syfte. Det fastställdes tidigare att de ursprungliga syften 
Ekonomistyrningsverket uppmärksammade följer ett orsakssamband. De tre första är på olika 
sätt kopplade till att en högre grad av kostnadsmedvetenhet uppnås. Ett av syftena var just 
kostnadsmedvetenhet hos beställaren vilket leder till att priserna kan jämföras med externa 
parter och en högre effektivitet kan nås. Ska produktionen efterfrågestyras krävs inte bara 
kostnadsmedvetenhet hos beställaren utan det krävs även beställarfrihet. Beställaren måste ha 
möjlighet att använda sin kunskap om priset för att välja bort tjänsten och sätta press på 
leverantören.  
 
Självkostnaden uppfyller kravet på att vara ändamålsenligt. Metoden måste därför anses vara 
ändamålsenlig för att uppnå de tre första syftena. Metoden för självkostnadskalkylering är 
utan konkurrens inom Försvarsmakten. Den uppfattas vara självklar och man har från alla 
håll kunnat motivera varför just självkostnaden är rätt. Det finns inte heller utifrån någon 
teori anledning att av försvarets kontext förändra detta på något sätt. Den uppfyller försvarets 
syfte med prissättningsmetod, så som det är formulerat idag. 
 
Ska man istället åstadkomma efterfrågestyrning i produktionen krävs det förändring av en 
eller fler faktorer. Beställarens möjlighet att påverka utföraren upplever vi vara små. 
Dialogen dem emellan är viktig för produktionen av stödtjänster och samarbetet leder till 
inflytande för båda parter. Trots att samarbetet karakteriseras av samförstånd finns det en 
obalans i maktförhållandet till utförarens fördel. Om personerna har erfarenhet av att 
samarbeta tillsammans kan deras relation på det personliga planet göra dem mer jämbördiga. 
Det finns dock ingen garanti för att detta är beständigt och beställarens frihet borde därför 
vara inbyggt i systemet och inte avhängigt personella faktorer. Med de prissättningsmetoder 
Arvidsson (1971) benämner som förhandlingsbaserade skulle priset bestämmas mellan 
parterna istället för att enbart fastställas av utföraren. Vid första anblick kan denna metod 
förefalla öka efterfrågestyrningen men man tar då inte hänsyn till att utföraren har högre 
förhandlingsstyrka som den enda levererande enheten. Marknadsbaserad prissättning skulle 
inte heller generera mer efterfrågestyrning om inte större frihet gavs beställaren. Hur priset 
fastställs är underordnat beställares frihet att välja en annan leverantör, kvantitet och helt 
avsäga sig leveransen.  
 
Intern konkurrens har kraftigt försvårats, vilket borde vara positivt för den totala 
kostnadsnivån, då man hanterar risken med överproduktion. Det försvårar dock för förbanden 
när en tjänst de behöver upphandla inte finns i tjänstekatalogen eller om det alternativ som 
FMLOG har valt inte håller förväntad kvalitet. 

7.3 Fyller internhandelssystemet en funktion i det nya 
insatsförsvaret? 

Det har visat sig i vår utredning att vi inte finner några belägg för ett av våra 
huvudantaganden, att insatsförsvaret har betytt en förändring av internhandelssystemet Vi 
kan inte hitta några grunder för detta i de dokument vi har undersökt, och våra 
intervjurespondenter har direkt avfärdat tanken på några betydande skillnader.  
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Viktigt är dock att poängtera att många av de faktorer som legat till grund för det nuvarande 
internhandelssystemet inte heller har förändrats, så de fördelar som tidigare har existerat 
fortfarande är giltiga. 

7.4 Kompletterar internhandelssystemet de övriga 
företagsekonomiska verktygen? 

Försvarsmaktens ekonomiska styrning består av ett antal verktyg vilket 
internhandelssystemet är ett exempel på. Försvarsmakten är till stora delar planstyrd och 
budgetering är ett viktigt verktyg. Det har även lyfts fram att mycket av verksamheten löper i 
projektform och PRIO/SAP utgör det huvudsakliga verktyget för att styra processerna. Även 
ekonomimodellen FEM är exempel på ett ekonomistyrningsverktyg. Utvecklingen och 
implementeringen av både PRIO/SAP och FEM genomfördes parallellt och de samspelar 
därför väl. De principer som ligger till grund för systemen härstammar från samma som 
internhandelssystemets. Därför är det mest intressant att diskutera hur väl 
internhandelssystemet kompletterar budgetstyrningen. 
 
Att åstadkomma efterfrågestyrning som ett av internhandelssystemets syfte har redan 
behandlats och vidareutvecklas därför inte här. De övriga syften som har tagits upp, 
möjliggöra prisjämförelser och öka effektiviteten har redan formulerats som att vara en följd 
av ökad kostnadsmedvetenhet. Beroende på hur kostnadsmedvetenheten ska kategoriseras 
påverkar det internhandelns samspel med budgetstyrningen. Om syftet med 
internhandelssystemet enbart är att kostnadsföra de interna leveranserna kan verktyget på ett 
bra sätt komplettera budgetstyrningen. Men tanken med att skapa kostnadsmedvetenhet är att 
inte bara att följa upp kostnader utan är även avsedd att leda till mer kostnadseffektiva val av 
tjänster. Med ambitionen att styra beställarens val av tjänster genom internhandelssystemet 
finns det en risk att budgetstyrningen påverkas.  
 
Eftersom Försvarsmakten är en stor och komplex organisation är det inte möjligt att 
detaljstyra alla flöden. Att budgetera och planera är dessutom resurskrävande. 
Internhandelssystemet kan komplettera och ersätta budgetstyrning i de fall där så är lämpligt. 
Verksamheten kan i de fallen styras genom en budgetram men ändå vara decentraliserad.  
 
Med ett stort fokus på budgetstyrning och en hög ambition att styra beteendet genom 
internpriser kan verktygen motarbeta varandra. Som det tidigare har visats på är det viktigt att 
de olika verktygen organisationen använder sig av justeras för att bilda ett system. Med 
budgetstyrningen som ett tongivande verktyg har Försvarsmakten utformat och lagt 
internhandelssystemet på en lämplig nivå. 

7.5 Råder det kongruens mellan vad förbandspersonal 
(internbeställare och -utförare) och HKV-personal (ägare) 
upplever vara den stora nyttan med internhandelssystemet? 

 
Samtliga respondenter är överens om att ökad kostnadsmedvetenhet är en stor nytta med 
internhandelssystemet. Som tidigare nämnts leder kostnadsmedvetenheten till andra effekter 
som anses positiva. Respondenterna betonar effekterna av kostnadsmedvetenheten olika 
mycket och det går inte att entydigt urskilja vilka av dessa effekter som de gemensamt 
tillskriver den största nyttan.  
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Ägaren anser att en stor nytta med internhandelsystemet är att det möjliggör decentralisering. 
Genom att utforma principer för hur internhandeln ska gå till undviker ägaren onödig 
detaljplanering. De övriga respondenterna tar inte upp detta som en nytta med systemet vilket 
inte är förvånande. Det är ägaren som har behovet av att förenkla styrningen och därmed 
denne som ser det som en nytta.  
 
Den nytta man upplever att internhandelssystemet har är sammankopplad med hur betydande 
man anser att internhandelssystemet är. Beställaren ser det som en självklarhet, utföraren 
anser att allt är internhandel och ägaren menar att internhandeln enbart utgör en liten del av 
den totala verksamheten. Ägaren jämför med styrningen av projekt i Försvarsmakten och att 
internhandeln då utgör en liten faktor men säger samtidigt att hela FMLOG internhandlas.  
 
Kongruensen mellan aktörerna är viktig. Det finns inga uppenbara kongruensproblem som 
försvårar internhandeln, om man bortser från efterfrågestyrningsproblemet. I det fallet skiljer 
åsikterna sig mycket åt, och borde således ses över i en vidare studie 

7.6 Summering 
Den finns ingen garanti för att de åsikter som uttrycks i intervjuerna är representativa för de 
rådande uppfattningarna inom Försvarsmakten. Om andra personer med liknande tjänster 
intervjuats kunde vi ha fått andra svar på frågorna och eventuellt dragit andra slutsatser. Men 
vår uppfattning är att de åsikter som uttryckts under intervjuerna med stor sannolikhet 
återfinns även på andra funktioner i Försvarsmakten. Anledningen är att de kan antas vara 
typiska för de funktioner respondenterna utgör och inte ett uttryck för personliga 
uppfattningar.  
 
Synen på internhandelssystemets syfte är kongruent genom de delar av Försvarsmakten vi har 
undersökt. Ett syfte med internprissättningen man har lyckats fullfölja är att synliggöra 
kostnaden för en levererad tjänst och därigenom skapa kostnadsmedvetenhet genom 
organisationen. Med mycket fokus på kostnadsmedvetenhet och tydliga, medvetna ansatser 
till att man ska vara kostnadsmedveten på den övergripande nivån, har man skapat 
samförstånd mellan alla parter. Det finns dock utrymme att kommunicera neddragningar 
ytterligare till förbanden, så att de får en bättre medvetenhet om vad förändringen 
(neddragningen) ger i total effekt, så att man inte bara ökar medvetenheten om lokala 
kostnader utan även om kostnader i andra delar av organisationen.  
 
Förekomsten av en god kostnadsmedvetenhet möjliggör prisjämförelser med externa 
leverantörer. Prisjämförelserna ska sedan ligga till grund för en möjlighet att outsourca delar 
av stödverksamheten, i de fall att interna producenter inte kan effektivisera till en nivå som 
motsvarar externa producenter. Genom att skapa en bättre medvetenhet om tjänstens totala 
kostnad kan man få en större medvetenhet om alternativkostnaderna med att producera 
internt. I de fall att alternativkostnaden inte kan motiveras av interna strategiska anledningar 
kommer man att kunna outsourca dessa tjänster. Självkostnadsmetoden är en lämplig 
prissättningsmetod för att uppnå detta i Försvarsmaktens organisation. 
 
Vi anser att internhandelssystemet som det är utformat idag uppfyller sina syften och därmed 
fungerar väl. Vår uppfattning är också att övriga ekonomistyrningsverktyg som används 
kompletterar och underlättar användandet av internhandelssystemet. Budgetstyrning utgör 
den viktigaste ekonomistyrningen i Försvarsmakten. Det beror på att planeringen av 
verksamheten är omfattande. Samtidigt är det inte möjligt att styra en myndighet av 
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Försvarsmaktens storlek på detaljnivå. Det skulle vara allt för resurskrävande och det är inte 
möjligt att från Högkvarteret skapa sig den överblick som krävs för en sådan styrning. 
Internhandelssystemet tjänar därför väl som ett verktyg som möjliggör decentraliserad 
styrning av verksamheten.  
 
Internhandelssystemet ska inte lastas för att Försvarsmakten inte uppnår efterfrågestyrning 
och ökad kundanpassning i internhandelsystemet. Som har nämnts tidigare förutsätter 
efterfrågestyrning att kunden har inflytande på leverantören. Detta är en fråga som rör 
organisationsstrukturen och är inte en fråga för internhandelssystemet. Vi ifrågasätter om 
beställar-utförarmodellen uppfylls på ett korrekt vis. Beställaren har inte tillräcklig frihet att 
vända sig till andra leverantörer än FMLOG och saknar därmed påtryckningsmöjligheter som 
skapar efterfrågestyrd produktion.  
 
Försvarsmakten är en komplex organisation att styra. Precis som andra offentliga 
organisationer är målet med verksamheten svårt att kvantifiera och följa upp. Försvarsmakten 
utmärker sig som en av de svårare av de offentliga organisationerna, om inte den svåraste, att 
följa upp och utvärdera. Universitet och högskolor följer upp hur många av de inskrivna 
eleverna som tar examen, sjukvården kan dels undersöka antalet behandlade patienter eller 
hur nöjda dessa är, men Försvarsmakten har inga sådan mått att använda sig av. Det är svårt 
att utvärdera hur väl Försvarsmakten upprätthåller Sveriges suveränitet eftersom den inte på 
ett uttalat sätt hotas. Sverige är inte under ockupation men det kan bero på fler faktorer än att 
Försvarsmakten upprätthåller en hög förmåga som avskräcker eventuella angripare. Utöver 
avsaknaden av slutprodukter som kan utvärderas saknar Försvarsmakten vad patienten är för 
sjukhuset, nämligen kunder. Det är samhället som har behov av en Försvarsmakt, inte de 
enskilda medborgarna. När organisationen är så pass skiljd från privata organisationer och 
därtill från övriga offentliga organisationer kan man fråga sig om hur långt man ska gå när 
man implementerar företagsekonomiska verktyg hämtade från den privata världen.  
 
Därför anser vi det lämpligt att föreslå beställar-utförarmodellen i Försvarsmakten som ett 
intressant ämne att undersöka. Exempelvis kan man utreda om modellen är förenlig med den 
speciella verksamhet som Försvarsmakten bedriver. Intressant vore också att göra en 
jämförelse med andra offentliga organisationer för att identifiera skillnader som påverkar 
beställar-utförarmodellen.  
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BILAGA 2: PLANERINGS- OCH UPPFÖLJNINGSPROCESSEN  
 

Bilaga 2: Planerings- och uppföljningsprocessen 

I denna bilaga beskrivs hur styrningen inom Försvarsmakten är tänkt att fungera och 
hur planerings och uppföljningsprocess är beskriven i Försvarsmaktens olika 
dokument. 
 
Styrningsmodellen upplevs som väldigt komplex vilket kan leda till att det blir svårt 
för FML att kunna värdera verkningsgraden av modellen i den operativa 
verksamheten.  
 
Huvudprinciper för den interna styrningen inom Försvarsmakten 
 
 

HÖGKVARTERET

Vad och Hur

Strategisk styrning 

• Verksamhetsidé och vision
• Identifiera och formulera strategin

• Implementera och följ upp strategin 

Ekonomistyrning
Förvaltningsstyrning

Resultat- & Finansiell styrning

• Principer för ekonomistyrning
• Resultatstyrning - Produkter

och effekter 
• Uppdrag och beställningar

• Ramstyrning

Organisationsstyrning

• Ansvarsfördelning
• Principer för organisation och

ledning av verksamheten
• Processer och arbetssätt 

• Regelstyrning

Kultur- och ledarskapsstyrning
Normativ styrning 

• Kultur och värdegrund
• Ledarutveckling och ledarskap

• Incitament och belöningssystem
• Utbildningssystemet

Insatsledning

• Order
• Doktriner

• Metod och arbetssätt
(OPP och CJTF)

Resultat
&

Effekter

Verksamhetsidé
Vision

Strategiska mål
PERP &

andra strategier

”Mina”
strategiska mål
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Håkan Syrén    Jag
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”Mina” produkter

”Min” Organisation
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”Mina” Processer

C XXX

Värdegrunden

”Vad jag skall 
förhålla mig till”

Hur gör jag
Metoder

Få helheten att 
fungera

Vad skall
jag göra

Hur skall
jag vara

Vilka är 
mina 

resurser

Strategiska mål

Kvalitets- och 

verksamhets-

ledningssystemet

 
Försvarsmakten styrs utifrån fem styrningsdiminsioner: Strategisk styrning, 
Ekonomistyrning i resultat- och finansiella termer, operativ styrning, styrning med 
organisationsstruktur och organisering och styrning genom kultur och ledarskap. 
Samtliga dessa styrformer ska samspela så att såväl statens ekonomiadministrativa 
krav uppfylls, som att de verksamhetsmässiga målen uppnås. Se bilden ovan. 
 
Försvarsmakten håller på och inför en ny ekonomimodell. Införande av en ny 
ekonomimodell (FEM) kommer att skapa fokus på kostnader för alla 
Försvarsmaktens produkter. Alla Försvarsmaktens kostnader ska fördelas på 
slutprodukter. 

40 

Mathias Langmarker
Bilaga 2



tifrån förmågekraven som ställs upp i 
samband med planeringsverksamheten, 
planeras hur förmågorna ska kunna 
genomföras. I detta ingår att klä 

verksamheten med stödverksamhet så att 
övningar, insatser och det dagliga arbetet flyter och 
varje verksamhet kan arbeta på bästa sätt. 
! Stödverksamheten, de tjänster som ska 
hjälpa till med detta har inom försvarsmakten 
samlats i FMLOG, från vilka förbanden köper sin 
stödverksamhet. Syftet med detta är att skapa en 
plattform för att kunna effektivisera intern 
produktion, och outsourca övrig produktion till 
externt upphandlade aktörer.
! På så sätt är hela stödverksamheten 
internhandlad enligt de företagsekonomiska 
metoder man har valt att utgå från. 
Internhandelssystemet innefattar tre olika aktörer 
som var och en har inflytande: HKV LEDS 
PLANEK, FMLOG och det beställande förbandet. 
Aktörerna måste agera på ett sätt som gör att 
totaleffekten maximeras. LEDS PLANEK måste 
ställa upp regler som gör att beställande förband 
kan ställa rätts sorts krav mot FMLOG i 
effektivitets- och kvalitetshänseende. Här finns det 
några saker som fungerar mycket bra och några 
där mer tankemöda kan förbättra situationen.
! Ett identifierat huvudsyfte med metoden är 
att man ska öka kostnadsmedvetenheten hos alla 
parter, alla ska veta vad tjänsterna kostar totalt. 
Detta då man antingen vill kunna sätta press på 
levererande förband att effektivisera sin 
verksamhet, eller kunna avveckla verksamheten 
och börja göra inköpen från externa parter. Att 
kostnadsmedvetenheten har ökat i organisationen 
verkar alla vara överens om!
! Det skapar dock konflikter. Alla inom 
försvaret kan vara eniga om att man ska göra sitt 

bästa för att man ska kunna utföra sina uppgifter 
med så hög kvalitet som möjligt, men det ställer till 
problem när det praktiskt ska genomföras. För att 
detta ska kunna ske måste man för det första 
känna till de totala kostnaderna för en producerad 
tjänst, för det andra ska man kunna skapa rätt 
klimat för att beställande förband kan ställa rätt 
krav på leverantören att leverera rätt och 
kostnadseffektiva tjänster; sk. efterfrågestyrning. 
Efterfrågestyrningen är endast begränsat möjlig att 
utföra då beställningsfriheten inte är förenlig med 
den övriga styrningen i Försvarsmakten.
! Här kan försvaret fortfarande utveckla 
modellen. Då verksamheten är detaljplanerad finns 
för små möjligheter för beställaren att påverka 
produkten. Det handlar till stor del om att 
beställarna använder sina personliga egenskaper 
för att påverka FMLOG, snarare än att det finns 
reell makt över besluten.  
! En förhoppning är också att PRIO ska kunna 
vidareutvecklas för att kunna vara ett stöd för att 
underlätta internhandels praktiska genomförande, 
så att varor och tjänster levereras snabbt och 
effektivt till Försvarets förband.

FOKUS

Det här skapar helt 
nya möjligheter. Vi 
kommer att få 
bättre statistik att 
följa upp. Allt på 
en plats ger också 
större kontroll att 
möta kundernas 
behov bättre. Just 
nu är det väldigt 
mycket på gång 

och FMCL är bara en del i försörjningskon-
ceptet. Det är ju mycket större än så, med 
både servicecenter och nytt redovisnings-
system.
Petra Mellberg, produktionssamordnare FMCL
 Foto: Privat

I dag är krigsmateriel spritt över hela lan-
det i tusentals olika förråd. I framtiden 
kommer över-
skott att ligga på 
ett ställe vilket 
innebär bättre 
kontroll på 
inventering, kva-
litet och till-
gänglighet. Ett 
enhetligt arbets-
sätt och gemen-
samma rutiner 
gör att vi lättare kommer att kunna möta 
förbandens behov.
Hans Möller, produktionsledare FörsE Norr
 Foto: Martin Denoch

Vi kommer 
att få kontroll 
på vad vi har, 
hur mycket vi 
har och var vi 
har det. De 
nya rutinerna 
kommer att 
ställa större 

krav på våra kunder och kräva att de har 
en helt annan framförhållning än i dag, 
men ett tydligare gränssnitt kommer att 
underlätta både för oss och för förbanden. 
Det här är mycket positivt. I och med att vi 
får bättre kontroll kommer vi även att fri-
göra pengar som vi kan använda till insats-
försvaret. 
Jan Hindorf, logistikledare
 Foto: Pierre Pócs
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FMCL ska användas för central lagring och 
distribution av olika förnödenheter i 
Försvarsmakten och ersätter en rad lokala 
förråd runt om i landet.
 Den tekniska utrustningen är avancerad 
med ett helautomatiserat höglager och en 
automatiserad plockanläggning. Olika funk-
tionsutrymmen gör det möjligt att hantera 
bland annat livsmedel, tvättning och besikt-
ningar. Stora hanteringsytor ger utrymme för 
sammansättning av förnödenheter och mate-
riel inför beredskap och insatser.
 Ett järnvägsspår in i anläggningen och 

plats för 14 lastbilar vid lastbryggorna ska 
säkra flödet in och ut.
 Första spadtaget togs våren 2008. Vid 
invigningen den 1 september i år kommer 
40 anställda att arbeta på FMCL som beräk-
nas vara i full drift i januari 2011.
Byggnadsyta: 45 000 kvadratmeter
Markyta:  135 000 kvadratmeter
Totalt antal pallplatser: 100 000 st
Antal pallplatser i höglager:  70 000 st
Antal automatkranar:  13 st
Kapacitet in/ut per timme:  200 pall
Antal plockstationer:  30
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Ett effektivt försvar med internhandlad stödverksamhet

Fakta
FMLOG  bildades 2002 för att kunna effektivisera stödverksamheten. Man hanterar nu all den internhandel 
som sker inom Försvarsmakten

Om försvaret ska kunna fortsätta leverera god utbildning och väl fungerande nationella och 
internationella insatser krävs en väl genomtänkt internhandel i stödverksamheterna
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