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Förord 

Ekonomistyrning är ett mycket intressant ämnesområde inom hälso- och sjukvården, som vi 

under denna uppsats har lärt oss mycket om. Vi har genom vår studie fått stor insikt om det 

internprissystem som nyttjas på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Utan de respondenter som 

bidragit med åsikter ur respektive perspektiv, hade denna studie inte varit genomförbar.  

 

Vi vill därför rikta ett stort tack till de personer på Blekingesjukhuset som gjort denna uppsats 

möjlig. Ett speciellt tack till våra handledare Henrick Gyllberg och Björn Ljunggren som givit 

oss vägledning och inspiration under arbetets gång.  

 

Ronneby, 5 juni 2009 

 

 

 ____________ ____________ ___________ 

Emma Carlsson Filip Sandstedt Filip Åkesson 
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Sammanfattning 

Titel:  Internprissättning i offentlig verksamhet – En utvärderingsstudie 

av internprissystemet på Blekingesjukhuset i Karlskrona  

 

Författare:   Emma Carlsson, Filip Sandstedt & Filip Åkesson 

 

Handledare:  Henrick Gyllberg & Björn Ljunggren  

 

Institution:   Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs:   Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng  

 

Syfte:  Studiens syfte är att utvärdera internprissystemet på 

Blekingesjukhuset i Karlskrona.   

Metod: Uppsatsen är en fallstudie av internprissystemet på 

Blekingesjukhuset i Karlskrona. För att tillföra en viss bredd till 

utvärderingen utgörs vårt empiriska material av intervjuer med 

såväl verksamhetschefer, planeringsstrateg, controllers samt 

sjukhusets ekonomidirektör. Med avsikt att underlätta 

presentationen av studiens resultat och utvärderingen, som sådan, 

har vi utformat en utvärderingsmall baserad på den information 

som samlats in under våra intervjuer.  

 

Slutsatser: Studien pekar på att sjukhuset använder internprissystemet i syfte 

att skapa kostnadsmedvetenhet bland de anställda, för att på så sätt 

förhindra överkonsumtion av tjänster som utförs internt. Resultatet 

tyder vidare på att internprissystemet är behäftat med åtskilliga 

brister avseende bland annat dess struktur, men också avseende 

implementeringen av och ansvaret för systemet. Detta resulterar i 

svårigheter att uppnå det tänkta syftet och systemet är därför inte 

målkongruent. Effekterna eller avtrycken av internprissystemet har 

således varit små.     

 

Nyckelord:   Internprissystem, utvärdering, Blekingesjukhuset 
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Abstract 

Title:  Transfer pricing in public sector – an evaluation of the transfer 

pricing system at Blekingesjukhuset in Karlskrona  

 

Authors:   Emma Carlsson, Filip Sandstedt & Filip Åkesson 

 

Supervisor:   Henrick Gyllberg & Björn Ljunggren  

 

Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology  

 

Course:   Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 

 

Purpose:  The purpose of this study is to evaluate the transfer pricing system 

  at Blekingesjukhuset in Karlskrona.  

 

Method: This essay is a case study on the transfer pricing system at 

Blekingesjukhuset in Karlskrona. To be able to make a rather 

broad evaluation our empirical material consists of interviews with 

division managers and controllers as well as the hospitals´ finance 

manager. In order to simplify the presentation of the results of this 

study and the investigation, as such, we have created a model for 

evaluation based on the information gathered in our interviews. 

           

Results: The results show that the hospitals´ purpose using a transfer 

pricing system is to create cost-consciousness among its 

employees and in that way reduce the internal consumption of 

health care services. Furthermore the results prove several 

weaknesses in the structure of the transfer pricing system, but also 

in the manner of which the system has been implemented and how 

it is supervised. This resulting in difficulties achieving the 

systems´ intended purpose or goals. Thus, the imprints or the 

effects using the transfer pricing system have been small.      

 

Keywords:  Transfer pricing, evaluation, Blekingesjukhuset   
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1. Bakgrund och problem 

1.1 Bakgrund 

Inom ämnet ekonomistyrning är begreppet internpriser mycket centralt. Ordet i sig kan 

definieras som det pris som internt debiteras mellan avdelningar i en organisation, då det sker 

någon form av transaktion mellan dessa
1
. 

 

Idén till detta kandidatarbete formades i samband med ett besök på Blekingesjukhuset i 

Karlskrona, dit vi sökt oss i syfte att genomföra en intervju med en av de många 

verksamhetschefer inom organisationen. Under denna förhållandevis korta sammankomst 

fördes sekundärt en mycket ytlig diskussion rörande internpriser. Vi fick i detta avseende 

indikationer på att sjukhusets internprissystem var och är mer eller mindre defekt, såtillvida 

att systemet på något sätt borde bli föremål för omarbetning. De bakomliggande orsakerna 

härtill försummades dock under diskussionen och en viss inspiration till att undersöka 

sjukhuset och dess internprissystem mer ingående hade därmed väckts. Utgångspunkten för 

denna studie är följaktligen att utvärdera det internprissystem som nyttjas på 

Blekingesjukhuset i Karlskrona. 

 

Tillämpningen av internpriser kan i sin begynnelse spåras till privata multinationella företag. I 

takt med att dessa utökade sin verksamhet och växte rent organisatoriskt, föddes också 

behovet av internpriser. Divisionaliseringen inom företaget i självständiga ansvarenheter 

skapade med andra ord krav på en prissättning mellan de varor och tjänster som utbyttes 

mellan enheterna. Under 90- talet nådde interpriser också statligt subventionerade bolag. 

Kring 60- och 70- talet hade den offentliga sektorn upplevt en kraftig expansion. Denna 

tidsperiod präglades också av en sviktande konjunktur, varför expansionen ifrågasattes. För 

att tysta de kritiska röster som höjts mot utvidgningen och för att anpassa sig efter den sämre 

ekonomin tvingades staten vidta sparåtgärder under 1980- talet. Under det kommande 

årtiondet fick Sverige en borglig regering som, för att ytterligare få bukt med den finansiella 

situationen, hämtade influenser från den privata sektorn. I samma veva introducerades därför 

internpriser i offentliga verksamheter.
2
                       

1.2 Problemdiskussion 

Styrmedel eller styrningsverktyg är viktiga instrument för ekonomistyrningen, vilka syftar till 

att hjälpa företag och organisationer att styra mot ekonomiska mål. Rent principiellt delas 

dessa ekonomiska styrmedel in i tre huvudkategorier; formella styrmedel, 

organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning (företagskultur, lärande och 

kompetensuppbyggnad). Den första kategorin inkluderar ett antal styrningsverktyg, där bland 

annat internprissättning ingår.
3
 

Kring 1990- talet var internpriser ett ämne som diskuterades frekvent inom landstingssektorn i 

Sverige. Aidemark beskriver i en studie från början av 1990- talet en reform, som 

genomfördes i Kronobergs landsting. Konsumtionen av interna resurser på distriktets sjukhus 

hade ökat allt för mycket. Situationen innebar att de tänkta interna köparna (exempelvis 

                                                      
1
 Anthony, Robert N & Govindarajan, Vijay (2007) Management Control Systems 

2
 Olve, Nils-Göran & Samuelson, Lars A (2008) Controllerhandboken 

3
 ibid 
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internmedicin, kirurgi, ortoped) och de interna säljarna (exempelvis röntgen och 

mikrobiologi) sattes under påtagligt stark press. För att lösa de ekonomiska problemen 

tilldelades de interna köparna budgetramar och som nämnts i bakgrunden till denna uppsats 

började då också internpriser användas.
4
     

Bäckström skildrar i en studie från 1992 hur väl internprissättning fungerar som styrmedel 

inom sjukvården genom att studera medicinska servicekliniker på S:t Görans sjukhus. Hon 

finner att internprissättningen fört med sig en rad positiva effekter, som bland annat ökad 

produktivitet och kostnadsmedvetenhet, varför dess roll som styrmedel också kan ses som 

betydande. Samtidigt poängterar hon vikten av att vara medveten om de ökade administrativa 

kostnader som ett internprissystem skapar, samt att det alltid föreligger en risk för 

suboptimeringar och ekonomisk-etiska konflikter.
5
 Idag, drygt 15-20 år senare, är 

diskussionen kring internpriser långt ifrån lika aktuell och en del forskare menar att 

internprisernas roll som ekonomistyrningsverktyg blivit alltmer oansenlig, i synnerhet inom 

den offentliga sjukvården. Bland andra Aidemark skriver i en studie från 2001 att internpriser 

i allmänhet ses som gårdagens styrningsinstrument inom den svenska sjukvårdssektorn. 

Istället riktas fokus mot aktivitetsbaserad kostnadskalkylering (ABC), lean production, 

process re-enginering och Balanced Scorecard (BSC).
6
  

På Blekingesjukhuset i Karlskrona används ett internprissystem, som opererar mellan 

sjukhusets olika basenheter och kliniker. Interna köp och sälj regleras följaktligen genom 

debiteringar mellan dessa enheter.
7
 Mot bakgrund av det som nämnts ovan skulle det vara 

intressant att undersöka under vilka premisser Blekingesjukhuset använder detta system.  

Ett internprissystem kan tjäna åtskilliga syften. Olve och Samuelson sammanfattar 

värderingen och planeringen av internpriser i fem huvudpunkter enligt nedan: 

 styrning, samordning och kontroll av företagsenheter 

 resursallokering inom företaget, planering av internprestationer 

 incitament, kostnadsmedvetande 

 information 

 resultatredovisning
8
 

 

De påpekar vidare att internprissättning används för att motivera till affärsmässighet och 

kostnadsmedvetenhet och för att ge underlag för beslutsfattande både centralt och lokalt. 

Internprissättningen nyttjas som styrmedel på lokal och central nivå för att styra besluten om 

vilken intern produktion av varor och tjänster som ska ske.
9
 Olve och Samuelson anger vidare 

fyra centrala krav som en förutsättning för ett väl fungerande internprissystem. Internpriserna 

ska ge korrekta beslutsunderlag, tillåta tillfredsställande resultatmätning, ge incitament till 

rationella beslut och vara administrativt effektiva. För att lyckas med detta krävs det att 

relevanta aspekter vid internprissättningen uppmärksammas. Exempelvis bör syftet med 

internprissättningen alltid beaktas. En organisation som inte har ett korrekt syfte med sin 

                                                      
4
 Aidemark, Lars-Göran (2001) Managed health care perspectives: a study of management accounting reforms 

on managing financial difficulties in a health care organization 
5
 Bäckström, Inger & Joelsson, Karin (1992) Internpriser - som styrmedel: en analys av effekterna vid införandet 

av internpriser på medicinsk[a] serviceklinikerna vid Sankt Görans sjukhus 
6
 Aidemark, Lars-Göran (2001) The meaning of Balanced Scorecards in the health care organization  

7
 Controller 1, Blekingesjukhuset, Intervju, 09-05-05 

8
 Olve, Nils-Göran & Samuelson, Lars A (2008) Controllerhandboken 

9
 ibid 
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internprissättning och som inte tolkar sin konkurrenssituation på rätt sätt kan gå miste om 

möjligheten att utnyttja styrmedlets fulla potential.
10

 

 

Vi har, som sagt, före denna uppsats genomfört en intervju med en verksamhetschef på 

Blekingesjukhuset samt tagit del av ytterligare en intervju med en controller i verksamheten. 

Samtalen indikerar att internprissystemet är ”defekt” och har en oansenlig roll på sjukhuset, 

något som vi följaktligen ämnar undersöka närmare. Vi ser alltså redan här tendenser till 

motsättningar mot bland andra Bäckströms undersökning, i vilken internpriser utgör en vital 

del i ett sjukhus ekonomistyrningssystem
11

.  

 

En grundläggande frågeställning för uppsatsens fortsatta vidkommanden är därför varför 

Blekingesjukhuset upplever problem med internprissystemet och varför det används inom 

verksamheten, dvs. i vilket syfte. Har internpriserna ett entydigt och korrekt syfte i enlighet 

med exempelvis Olve och Samuelsons tankesätt och vad är i så fall detta? Är det 

kostnadsmedvetenheten som står i fokus, såsom Bäckström uttrycker det i sin studie eller kan 

vi finna stöd i Aidemarks resonemang, då han påtalar att internpriser ses som gårdagens 

styrmedel? Vilka effekter eller avtryck har internprissystemet gett? För att återanknyta till det 

faktum att internprissystemet på Blekingesjukhuset är behäftat med en del brister och för att 

avgöra om det uppfyller sitt syfte, blir en central frågeställning i denna uppsats också 

följande: Gör internprissystemet som det ser ut idag att syftet kan efterlevas? Varför eller 

varför inte? En hypotes kan vara att internprissystemet har ett tydligt syfte, men systemets 

beskaffenhet eller hur det implementerats ”tillåter” inte att syftet efterlevs. En tänkbar 

förklaring till att internprissystemet ändå används på Blekingesjukhuset är att det hängt med 

genom åren utan att någon egentligen reflekterat över dess användning eller nytta som 

styrmedel. Med andra ord behöver internprissättningen inte vara ett positivt inslag på 

Blekingesjukhuset, utan finns där som ett resultat av likgiltighet eller ovilja att utvärdera 

internprissättningens egentliga betydelse. Studien kommer alltså beröra ett flertal punkter och 

har därför fått en utvärderande infallsvinkel.  

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att utvärdera internprissystemet på Blekingesjukhuset i Karlskrona.   

1.4 Disposition 

1. Bakgrund och problem – Diskussion kring studiens problem och bakgrund. 

2. Metod – Redogörelse av tillvägagångssättet för studien. 

3. Utvärderingsstudien – Beskrivning av hur utvärderingen kommer genomföras. 

4. Teori – Relevanta teorier kopplade till internprissättning. 

5. Empiri och analys – Redovisning av det insamlade materialet, kombinerat med analys av 

teori och empiri. 

6. Slutsatser – Presentation av våra egna slutsatser. 

7. Referenser – Förteckning av samtliga källor. 

 

                                                      
10

 Olve, Nils-Göran & Samuelson, Lars A (2008) Controllerhandboken 
11

 Bäckström, Inger & Joelsson, Karin (1992) Internpriser - som styrmedel: en analys av effekterna vid 

införandet av internpriser på medicinsk[a] serviceklinikerna vid Sankt Görans sjukhus 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

Inom Samhällsvetenskapen finns det två huvudkategorier av metodval nämligen kvalitativa 

metoder och kvantitativa metoder. Det metodval som tillämpas ska bygga på den information 

som undersöks. Ett kvalitativt angreppssätt har som syfte att skapa en djupare förståelse för 

det problem som studeras. Graden av formalisering i ett sådant angreppssätt är därför liten, 

samtidigt som metoden präglas av en närhet till studieobjektet. I kontrast till den kvalitativa 

metoden står den kvantitativa, där logiskt resonemang och generaliseringar betonas framför 

den mer grundliga förståelsen.
12

   

 

Vi kom i ett tidigt skede att överväga den kvalitativa metoden, som en lämplig utgångspunkt 

för vårt arbete. Metoden i sig ger alltså en djuplodad förståelse för det problem som 

undersöks
13

. Vi ville i och med denna studie få en grundligare insikt i internprissättningen på 

Blekingesjukhuset och samtidigt genom vår närvaro ha kontroll över datainsamlingen. En 

fördel som vi också såg med den kvalitativa infallsvinkeln, var att vi skulle få en närmre 

kontakt med intervjuobjekten och därigenom kunna erhålla mer uttömmande svar än vad en 

kvantitativ enkätundersökning skulle ge. Bland andra Otley ställer sig kritisk till enkätstudier, 

då dessa ger små möjligheter att tolka olika orsaks- och sambandsmönster, en uppfattning 

som vi delar
14

. Dessutom tillåts vi genom den kvalitativa metoden vara flexibla
15

. Vi kan 

exempelvis omformulera våra intervjufrågor efter behov i takt med att intervjun fortlöper, 

något som en enkätundersökning inte ger möjlighet till
16

. Den kvalitativa metoden är således 

förknippad med fördelen att vi, efterhand som intervjuerna utförs, kan utforma allt mer 

ändamålsenliga frågor eftersom vår kunskap inom det aktuella ämnet gradvis ökar
17

. I takt 

med att vi har införlivat ny kunskap och information om Blekingesjukhusets interprissystem 

har vi således kunnat ställa mer precisa frågor som tjänar studiens syfte.   

2.2 Fallstudien 

Vårt metodval har fallit på en så kallad fallstudie. Fallstudien anses vara passande då 

forskningsfrågorna är av karaktären ”varför”
18

.  Vår frågeställning berör frågan varför 

internpriser används på Blekingesjukhuset i Karlskrona. I anknytning till denna frågeställning 

kommer vi också försöka klargöra om systemets syfte efterlevs eller inte, samt vad detta beror 

på. En fallstudie lämpar sig därför bra i detta avseende. Lundahl och Skärvad skriver att 

fallstudien kännetecknas av att den endast omfattar ett fåtal fall vilka studeras detaljerat och i 

flera dimensioner
19

. Vi ämnar, som nämnts ovan, att få en mer noggrann beskrivning av 

Blekingesjukhusets internprissystem, något som en fallstudie alltså ger möjlighet till. 

                                                      
12

 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder 
13

 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningen 
14

 Otley, D. T. (1980) The contingency theory of management accounting: achievements and prognosis 
15

 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna 
16

 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder 
17

 ibid 
18

 Yin, Robert K. (2007) Fallstudier: design och genomförande 
19

 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
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Dessutom har vi utfört intervjuer med personer i olika befattningar, såsom controllers, 

verksamhetschefer, en planeringsstrateg inom landstingsservice samt ekonomidirektören, 

vilket tillfört en form av dimensionering till studien. 

 

En av de vanligaste invändningarna mot fallstudien som forskningsansats, är att det på ett 

vetenskapligt sätt är vanskligt att generalisera utifrån den. Att dra allmänna slutsatser på 

grundval av ett enda fall är naturligtvis inte enkelt.
20

 Vi kan följaktligen inte helt säkerställa 

om situationen på Blekingesjukhuset och de resultat som framkommer i denna studie är 

kompatibla med situationen på andra sjukhus i Sverige. Det finns dock en möjlighet att 

generalisera studiens resultat, på så sätt att både Blekingesjukhuset och andra sjukhus kan ta 

del av de slutsatser som framkommer och på något sätt dra lärdom utav dem.   

 

En tänkbar lösning för att skapa en större bredd i vår undersökning, med hänsyn tagen till vår 

önskan att förvärva djupare kunskap om internprissystemet samt ha kontroll över 

datainsamlingen, skulle kunna vara att överge fallstudien till förmån för fältstudien.  Denna 

tanke lämnades dock relativt snabbt, eftersom en sådan studie troligtvis skulle vara alltför 

tidskrävande.       

2.3 Studiens genomförande 

Blekingesjukhuset i Karlskrona består av 20 kliniker/avdelningar, var och en med sin 

specifika inriktning.
21

 Vi har valt ut 7 stycken intervjuobjekt. Intervjuer med 3 

verksamhetschefer, 2 controllers, 1 planeringsstrateg och ekonomidirektören har genomförts. 

Före och under det att själva skrivprocessen inletts och genomförts, har litteraturstudier av 

ämnesrelaterade teorier vidtagits.  

2.3.1 Val av intervjuteknik 

Lundahl och Skärvad delar in intervjuer i två kategorier och gör alltså en åtskillnad dem 

emellan. De båda kategorierna utgörs av standardiserade respektive icke-standardiserade 

intervjuer. I den standardiserade varianten är frågorna bestämda i förväg och exakt samma 

frågor ställs till alla intervjuobjekt, medan frågorna i den icke-standardiserade intervjun inte 

behöver vara låsta utan kan ställas annorlunda från gång till gång. Fördelen med det 

sistnämnda alternativet är att måttet av flexibilitet ter sig betydligt större.
22

  

 

Intervjuer kan också uppdelas i strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade
23

. För att 

dra paralleller till Lundahl och Skärvad kan det sägas att den strukturerade intervjun i princip 

överensstämmer med den standardiserade, medan den semistrukturerade och den 

ostrukturerade är mer likställda med den icke-standardiserade intervjun. 

 

I och med vårt kvalitativa angreppssätt, där flexibilitet är ett av ledorden, ville vi att denna 

flexibilitet också skulle avspeglas i valet av intervjuteknik. Detta krav innebar sålunda att vi 

begränsade vårt val till semistrukturerade respektive ostrukturerade intervjuer. Den 

strukturerade intervjun åsidosattas alltså, då vi, likt Holme och Solvang, i viss mån kände att 
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21
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intervjun vid ett sådant tillvägagångssätt skulle begränsa flexibiliteten och viktiga synpunkter 

från den intervjuade kanske skulle gå om intet
24

.           

 

Det slutgiltiga valet föll så småningom på den semistrukturerade intervjutypen. 

Kombinationen av mer öppna svar, där intervjuobjektet utvecklar sina synpunkter, men där 

intervjuaren ändå har en färdigställd lista med relevanta frågor och ämnen som ska tas upp, 

var något som tilltalade oss.
25

 Vi ansåg därmed att vi skulle kunna styra intervjun med de 

specifika frågorna och på så vis få relevanta svar för vår studie, samtidigt som 

intervjupersonen tilläts prata relativt fritt. Vidare skulle följdfrågor mm. kunna anpassas 

beroende på erhållna svar.  

 

Genom att i grund och botten ha ett antal förutbestämda frågor, var vår åsikt också att vi 

enklare skulle kunna analysera och jämföra de olika intervjuerna med varandra. 

Frågeformuläret har således fungerat som ett elementärt hjälpmedel, för att få struktur på 

intervjun och för att inte glömma bort relevanta frågor. Vi har allteftersom intervjuerna 

fortskridit omformulerat och tagit bort en del frågor, beroende på vad vi redan ansett oss veta 

och vad vi behövde ytterligare och utförligare information om.     

2.3.2 Datainsamling och urval 

I ett första skede initierades kontakt via mail med ekonomiansvarig på Blekingesjukhuset i 

Karlskrona, för att undersöka intresset av att ställa upp på undersökningen. Då vi inte fick 

någon respons från denne, började vi ringa runt till verksamhetschefer för att finna de 

intervjuobjekt som ansågs vara lämpliga för vår studie. Lundahl och Skärvad understryker 

vikten av att identifiera respondenter som kan tänkas vara relevanta beroende på vilka frågor 

intervjuerna behandlar
26

. Svenning betonar i sin tur att det vid genomförandet av en kvalitativ 

undersökning i form av en fallstudie, där antalet respondenter är begränsat, självfallet är en 

grundförutsättning att de personer som väljs ut verkligen har något att tillföra 

undersökningen
27

. Urvalet av respondenter skedde delvis genom att vi inhämtade tips och råd 

från verksamhetschefer och annan personal på Blekingesjukhuset om vilka personer som hade 

bäst förutsättningar att svara på våra frågor. Det var i detta avseende naturligt att 

verksamhetschefer ingick i studien, med tanke på att de dagligen använder internprissystemet 

och därför kan delge sina egna uppfattningar om detsamma. Genom att införliva respondenter 

med olika arbetsuppgifter i utvärderingen tillförs enligt Repstad en bredd i denna
28

. Det 

kriterium vi ställde var därför att intervjupersoner i olika befattningar skulle ingå i 

intervjugruppen. Genom att inhämta information från både den överordande 

ekonomifunktionen och sjukhusets olika kliniker (både köpande och säljande), var vår 

uppfattning att vi skulle kunna urskilja om det förelåg någon skillnad i uppfattningen av 

internpriserna mellan dessa, samtidigt som utvärderingen breddades. Vår åsikt var också att 

anställda i den överordnade ekonomifunktionen, såsom controllers och ekonomidirektör, 

skulle ha bättre insikt i varför internpriserna används, medan verksamhetschefer, som nämnts 

tidigare, mer konkret skulle kunna exemplifiera vilka brister och problem de såg med 

systemet.    
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Sammantaget har 7 intervjuer genomförts, där den genomsnittliga tidsåtgången för varje 

intervju har varit ca 45 minuter. Om önskemål funnits har intervjuformuläret bifogats till 

respondenten i förväg, så att denne kunde få tid till förberedelser. Vi har under intervjuerna 

använt oss av en diktafon. ”De flesta erfarna forskare och metodförfattare rekommenderar 

starkt att man använder sig av bandspelare vid förberedda, kvalitativa intervjuer”
29

. 

Fördelarna med att använda diktafon är att personen som intervjuar kan lägga all 

koncentration på personen som intervjuas och slipper då att ägna tid till att skriva och att hela 

intervjun kommer med
30

. Diktafonen blev därför ett självklart val för att dokumentera våra 

intervjuer. Värdefull information skulle inte gå förlorad och dessutom skulle vi kunna lyssna 

på intervjuerna flera gånger och därmed kunna få en mer korrekt bild av intervjupersonernas 

svar.  

2.3.3 Trovärdighet  

Inom den positivistiska vetenskapssynen, som associeras med en kvantitativ ansats, talas det 

normalt om reliabilitet och validitet när uppsatsens trovärdighet och pålitlighet ska bedömas. 

Validitet innebär att det som avses undersökas också är det som de facto undersöks, dvs. att 

forskaren mäter det som studien verkligen åsyftar
31

.  Reliabilitet beskriver huruvida 

undersökningen skulle uppnå samma resultat om den utförts på nytt av forskare som använder 

samma angreppssätt som ursprungsforskaren
32

.  

 

I kvalitativ forskning råder det viss oenighet om begreppen validitet och reliabilitet ska 

användas som benämningar på studiens trovärdighet och pålitlighet. Orsaken härtill grundar 

sig företrädesvis på det faktum att en kvalitativ undersökning kan utföras på exakt samma sätt, 

men resultaten kan ändå avvika från varandra. En kvalitativ studie bygger inte på samma sätt 

som den kvantitativa på standardiserade mätningar utan mer på tolkningar och innehåller 

därmed en viss grad av subjektivitet. Inom hermeneutiken, som företräder den kvalitativa 

ansatsen, talas det därför istället om trovärdighet, medvetenhet och pålitlighet.
33

 Då vår studie 

följaktligen är kvalitativ kommer vi därför huvudsakligen att anamma dessa begrepp.  

 

För att främja studiens trovärdighet har vi bland annat försökt formulera intervjufrågor som 

inte är ledande och således inte influerar intervjuobjektet nämnvärt. De frågor som legat till 

grund för intervjuerna har granskats av våra handledare, vilka kommit med råd och 

förbättringsförslag. Holme och Solvang påpekar dock att kvalitativa undersökningar kan vara 

förenade med vissa risker, så som missförstånd eller påverkan från bägge intervjuparter
34

.  

Jacobsen framhäver två kända effekter som kan uppstå i samband med 

informationsinsamlingen, vilka bär epiteten intervjuareffekten respektive kontexteffekten.  

Den förstnämnda innebär att respondenten kan influeras av omständigheter som intervjuarens 

kroppsspråk, artikulering och klädsel. Respondentens svar kan under sådan påverkan bli 

subjektiva och därmed inte återge verkligheten på bästa sätt. Miljön, det vill säga i vilken 
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kontext intervjun utförs, är således den andra aspekten att ta hänsyn till. I en miljö som är 

ovan för respondenten kan leda till att denne inte ger ett ofärgat svar.
35

  

 

Att säkerställa om någon eller några av de riskfaktorer, som belysts ovan, gjorde sig gällande 

under våra intervjuer är svårt att fastställa. Vi har som sagt försökt ställa icke ledande frågor 

samt förtydliga oss vid oklarheter. Vi har haft mailkontakt med respondenterna även efter 

intervjun, om vi har ansett att de erhållna svaren varit diffusa eller otillräckliga. På så vis har 

intervjuobjekten också getts möjlighet att utveckla sina svar och ståndpunkter ytterligare. 

Intervjuerna har uteslutande utförts på respondenternas arbetsplatser. För övrigt har vi utlovat 

anonymitet till de respondenter som önskat detta.  

 

Det går troligtvis inte att komma ifrån det faktum att intervjupersonen uttrycker subjektiva 

tankar och idéer i intervjuer av den sort som underbygger denna uppsats, samt att vi gör våra 

egna tolkningar av den information som framkommer under intervjuerna. Kvale menar 

emellertid att om den nämnda subjektiviteten uppmärksammas och erkänns, kan den belysa 

särskilda aspekter av det undersökta fenomenet, vilket för fram nya dimensioner och bidrar 

till att skapa kunskap ur flera olika perspektiv. Kvale poängterar även att ledande frågor 

egentligen inte har så stor betydelse för en studies tillförlitlighet. ”Det avgörande - för 

intervjufrågor och för forskningsfrågor - är inte om de leds eller inte leds utan vart frågorna 

faktiskt leder, om de leder i viktiga riktningar som ger ny och värdefull kunskap.”
36

 Om vi 

exempelvis omedvetet råkat ställa en ledande följdfråga, som alltså frångått intervjuformuläret 

(semistrukturerade intervjuer), behöver inte detta innebära att studiens trovärdighet 

undermineras. Användandet av diktafon tror vi också, likt Repstad, möjliggjort att vi har 

kunnat lägga all vikt vid intervjupersonen och dessutom har vi kunnat lyssna på intervjuerna 

flera gånger efteråt
37

. Vi har därmed fått ett bättre underlag för våra tolkningar, än enbart 

anteckningar skulle ge, vilket torde gynna studiens trovärdighet.              
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2.4 Val av teoretisk referensram 

Studien syftar till att skildra det internprissystem som används på Blekingesjukhuset i 

Karlskrona. I den teoretiska referensramen har vi därför valt att inkludera teorier som 

generellt beskriver hur internprissättning kan ske, samt för- och nackdelar med detta. På så vis 

kan vi också belysa skillnader mellan teorin och praktiken. Det här ger förhoppningsvis en 

klarare bild till läsaren i dennes förståelse för internprissättning. Vi tar också upp vilka krav 

som kan ställas på ett effektivt internprissystem för att på så vis göra det möjligt att komma 

med förbättringsförslag.  

 

Eftersom vår studie är av karaktären ”utvärderande” kommer vi även behandla teorier, som 

exemplifierar hur sådana studier bör utformas och bedrivas. Dessutom berör uppsatsen också 

prissättningen av de interndebiteringar som sker på Blekingesjukhuset, varigenom vi anser det 

vara nödvändigt att beröra en del teorier kring bland annat självkostnadskalkylering mm. 

Slutligen går vi även kort in på historik om de förändringar som ägt rum inom sjukvården, 

vilka lett till att krav på ekonomistyrning ökat.      

2.5 Källkritik 

Det är alltid viktigt med ett källkritiskt förhållningssätt både vad gäller primär- och 

sekundärdata. Thurén identifierar 3 krav, som bör uppmärksammas då källkritiken diskuteras, 

nämligen följande:     

 

• Äkthet  

• Oberoende  

• Tidssamband
38

  

2.5.1 Primärdata 

En risk vid våra intervjusamtal kan vara att intervjupersonerna förvränger den information 

dessa ger. Vår studie förlades till en offentlig verksamhet och att de personer som intervjuats 

medvetet skulle förvanska sina svar och därmed påverka äktheten ser vi därför ingen 

anledning till. (Se mer om kritik mot intervjuerna under rubriken ”Trovärdighet”) 

Vidare har ingen av oss haft någon personlig anknytning till intervjuobjekten och vår 

oberoende ställning i sammanhanget kan på så sätt inte ifrågasättas.  

 

Tidigare har vi påpekat att samtliga intervjuer dokumenterats med hjälp av diktafon, vilket 

gjort att vi har kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger. Risken för att vi skulle missat, 

glömt bort eller feltolkat viktig information på grund av att lång tid förflutit (tidssambandet) 

mellan intervju och uppsatsskrivande, borde därför vara liten. Transkribering av intervjuerna 

genomfördes dessutom konsekvent direkt efter varje intervjutillfälle.  

                                                      
38
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2.5.2 Sekundärdata 

Den litteratur som vi använt oss av är skriven av erkända forskare och de artiklar vi nyttjat är 

publicerade i vetenskapligt kända forum och därmed granskade. Vi har bland annat använt oss 

av de sökmotorer som rekommenderades på föreläsningen om artikelsök och äktheten i dessa 

källor förefaller därför inte vara tvivelaktig. För övrigt har inga tveksamma källor från 

internet använts, utan de internetkällor som det hänvisas till i denna uppsats är uteslutande 

myndighetssidor, såsom landstingets hemsida mm.       

 

Enligt Thurén handlar oberoende-kriteriet om att referera till förstahandskällan, då det finns 

en risk att källan tolkats felaktigt om den brukats av andra.
39

 Vi har i så stor utsträckning som 

möjligt försökt hänvisa till och söka upp ursprungskällan om information hämtats från 

exempelvis andra uppsatser etc.           

 

Merparten av de sekundärdata vi använt oss av är daterad till 2000- talet med några undantag. 

Bland annat litteraturen om vetenskapliga metoder är äldre, men inom detta område har inga 

drastiska förändringar skett, varigenom våra källor generellt får ses som aktuella. 

Tidssambandet har på så vis beaktats.    
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3. Utvärderingsstudien 

3.1 Definition 

Kylén beskriver en utvärdering som en värdering, i vilken beskrivningar, förklaringar och 

förslag kommer till uttryck, varför detta alltså är tydliga ledord.
40

 Stevrin menar att det inte 

finns någon exakt allomfattande definition av begreppet utvärdering. I allmänhet anses dock 

begreppet vara liktydigt med ”att bedöma resultatet av något”. Utvärderingen är då ett uttryck 

för resultatet av en specifik aktivitet, men också själva aktiviteten som sådan. Resultatet kan 

sedan tolkas ur åtskilliga perspektiv och med olika metoder. En annan aspekt som utmärker 

utvärderingen är att man i efterhand försöker tyda resultatet på ett normativt sätt. Det förs 

således en diskussion om resultatet är bra eller dåligt, effektivt eller ineffektivt etc. I grund 

och botten handlar det sedan om att exemplifiera hur förändringar kan göras, för att förbättra 

det objekt eller den företeelse som undersökts.
41

 

 

Blekingesjukhuset nyttjar sedan 1997 ett internprissystem i sin ekonomistyrning
42

. Vår studie 

kan utmålas som en utvärderande fallstudie, som har för avsikt att beskriva internprissystemet 

och utvärdera detsamma. Vår förhoppning är att det resultat, som denna studie utmynnar i, ska 

kunna bidra till uppslag för eventuella systemförbättringar. 

3.2 Syfte och ambitionsnivå 

En utvärdering kan ha som mål att tjäna åtskilliga, från varandra åtskilda, syften. Stevrin delar 

in dessa i de fem kategorierna kontrollerande, korrigerande, lärande, politiska och nytto-

orienterande syften. Det kontrollerande syftet resulterar i att personen som utför studien 

främst inriktar sig på att bedöma uppnådda effekter med avseende på i förväg uppställda mål. 

Ett korrigerande syfte antyder att studien ska ge idéer om åtgärder, som kan vidtas för att de 

planerade målen ska uppnås på ett effektivare sätt. Om utvärderingens primära ändamål är att 

skapa inlärning, såtillvida den ska ge insikter om effekter av beslutsfattande, bedrivande av 

verksamhet eller förbättringsåtgärder i en verksamhet, sägs dess syfte vara av lärande natur. 

Det politiska syftet är i normalfallet förknippat med att studien fokuserar på att konfrontera 

någon på grund av exempelvis beslut som fattats eller liknande. Är författarna till en studie 

intresserade av att försöka fastställa en viss verksamhets nytta hamnar syftet i den nytto- 

orienterande kategorin.
43

 För att utvärderingsstudien inte ska kännas alltför fragmentarisk 

betonar Stevrin vikten av att denna, förutom att påtala eventuella fel och brister som kan 

finnas i exempelvis ett system, också ger prov på förbättringar och andra konstruktiva 

åtgärder som kan lösa eller förebygga de problem som belysts. Om diskussionen kring 

tänkbara åtgärder försummas i utvärderingsarbetet tenderar detta att bli ett självändamål och 

föranleder därför inte några förändringar av det som undersökts.
44
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En utvärderingsstudie kan vidare utgå ifrån olika ambitionsnivåer, vilka gradvis stegras enligt 

följande: 

 

 Den lägsta ambitionsnivån – Studien begränsas till att beskriva hur en viss 

verksamhet var tänkt att fungera och hur den fungerar i realiteten, samt en jämförelse 

häremellan.    

 

 Den mellanliggande ambitionsnivån – På ett mer ingående sätt försöka förstå hur en 

verksamhet fungerar eller har fungerat. 

 

 Den högsta ambitionsnivån – I denna kontext kan det handla om att hitta 

information, som i högsta grad kan användas för att förändra eller alternativt förbättra 

verksamhetens funktionalitet.    

 

Utvärderingsstudien bygger på tre inriktningar (effekter, processer och strukturer). Om dessa 

sammanvägs med den trio ambitionsnivåer som nämnts ovan (beskriva, förstå och förändra) 

formas en bild av vilket syfte utvärderingen har. Dessa syften klassificeras i grupperna 

kontroll, inlärning och utveckling. Tabellen nedan visualiserar sambanden mellan 

utvärderingens inriktning och dess ambition.
45

 

 

              

                   Inriktning         Effekt   Process       Struktur 

 Ambition   

        Beskriva Kontroll 

 

          Förstå   Inlärning 

 

         Förändra      Utveckling 

 

Figur 1 – sambanden mellan utvärderingens inriktning och dess ambition.
46

 

Av rubricerade modell kan vi följaktligen utläsa att en inriktning mot att studera effekter gör 

att tyngdpunkten läggs på att beskriva, vilket ger ett kontrollerande syfte. På ett liknande sätt 

går det sedan att resonera kring övriga inriktningar och ambitioner.
47

 

 

Vår studie kan i viss mån sägas utgå från en kombination av det kontrollerande respektive 

korrigerande syftet. En intention från vår sida är, som tidigare nämnts, att undersöka om de 

planerade effekter (resultat) eller rättare sagt de syften som internprissystemet har, kan uppnås 

i verksamheten eller inte och vad detta i så fall beror på. Det vill säga en form av jämförelse 
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av överensstämmelsen mellan det planerade resultatet (som internprissystemet ska 

åstadkomma) och det resultat som systemet de facto åstadkommer. Därtill syftar studien till 

att komma med tänkbara idéer och förbättringsförslag, så att skillnaderna mellan de planerade 

målen med internprissättningen och de faktiska utfallet inte blir så ansenligt. På så vis 

integreras också det korrigerande syftet i vårt arbete. Vår ambition är dels att beskriva hur 

internprissystemet är uppbyggt, men också få en djupare förståelse för systemets betydelse i 

verksamheten.  

3.3 Aspekter på utvärderingen 

Stevrin tar upp flera aspekter på utvärderingen, vilka kan vara värdefulla att förvissa sig om 

före det att arbetet påbörjas. Ett utvärderingsresultat måste kunna sammanfattas och 

presenteras, så att läsaren på ett lättbegripligt sätt kan överblicka detta. Ett problem som dock 

är vanligt förekommande är det omfattande analysarbete, som man ofta ställs inför till följd av 

den mängd data, vilken samlats in under exempelvis intervjuer och dokumentstudier mm. Att 

avgränsa utvärderingsobjektet är därför viktigt. Stevrin rekommenderar också att 

utvärderingen startar från en måttlig ambitionsnivå, varefter denna successivt höjs.
48

 

 

Hur utvärderingen ska genomföras och läggas upp är en annan central fråga. Fallstudier, 

experiment eller surveyundersökningar är bara några av de metoder, som kan vara 

tillämpbara.
49

 Vår utvärdering har formen av en fallstudie. En av anledningarna till detta är att 

vi, som påpekats tidigare, kan få flera infallsvinklar på internprissystemet. Att utvärdera 

innebär en bedömning av ändamålsenlighet, effektivitet och utvecklingsförmåga hos en viss 

typ av verksamhet. Bedömningen kan i sin tur avse effekter, processer och strukturer. Med 

dessa tre tänkbara alternativ i åtanke kan vi formulera fyra olika specifika ansatser, vilka kan 

användas för att bedöma en verksamhet. Dessa går under benämningarna effektansatsen, 

processansatsen, strukturansatsen och syntesansatsen. Rent praktiskt är det ofta vanligt att det 

inte är en distinkt gräns mellan dessa ansatser utan gränsen mellan dem är mer vag, varför de 

ofta flyter samman.
50

   

 

Med effektansatsen som startpunkt finns ett intresse att studera förväntade avtryck och 

uppkomna avtryck. Desto större likhet mellan uppkomna avtryck och förväntade avtryck, 

desto högre är graden av måluppfyllelse. En hög grad av måluppfyllelse innebär i sin tur att 

systemet fungerar effektivt.
51

 I processansatsen ligger fokus på utvecklingsförloppet, dvs. ett 

objekt studeras under en viss tidsperiod och följs upp löpande för att bedöma hur 

framgångsrikt eller misslyckat systemet varit.
52

 Den tredje ansatsen, strukturansatsen, är 

användbar om ett system kan studeras utifrån flera olika, men sammanhängande delsystem. 

De olika delkomponenterna befinner sig i en mer eller mindre gemensam omgivning och om 

dessa ska fungera som en systemenhet krävs att komponenterna kan samverka, samt att det 

finns en överensstämmelse mellan omgivningen och systemet. I strukturansatsen bedöms 

bland annat olika aktiviteter som kan vidtas för att effektivisera verksamheten, såsom 

utbildning, information, planering, resultatanalys osv.
53

 Vår ansats bottnar i att vi vill beskriva 
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och förstå internprissystemets ursprungliga syfte på Blekingesjukhuset (vilka förväntade 

avtryck systemet ska ge), jämföra detta med relevanta teorier, för att sedan kunna urskilja 

vilka avtryck som i praktiken kommer till utlopp på sjukhuset samt vad detta beror på. 

Anknytningen till effektansatsen känns därför ganska logisk, då vi först inriktar oss på det 

förväntade resultatet genom att undersöka varför Blekingesjukhuset införde 

internprissystemet, för att sedan urskilja det reella resultatet, d v s om syftet efterlevts. Till 

viss del ämnar vi, som framkommit ovan, att komma med en del förbättringsförslag för att 

effektivisera verksamheten, vilka mycket väl kan grunda sig på att informationen om 

internpriser är otillräcklig mm. En viss koppling till strukturansatsen kan därför göras.        

3.4 Utvärderingsmall 

För att kunna få en återföring av vårt empiriska material, applicera de teorier om 

utvärderingsstudier som vi nämnt ovan samt på ett systematiskt sätt tolka vår utvärdering, har 

vi tagit fram en utvärderingsmodell. Vi ser på så vis också att vi förenklar presentationen av 

utvärderingens resultat. Stevrin nämner 4 olika utgångspunkter, vilka kan vara signifikativa 

vid framtagningen av en sådan mall. 

 

1. Målen och de bakomliggande idéerna till systemet läggs som grund för den totala 

utvärderingen.  

 

2. Bedömning av de faktorer som påverkar de grundläggande målen. Dessa faktorer delas in i 

verksamhet (bedömning om systemet fungerar effektivt), strategier (utvärdering av ex. 

implementeringsstrategi eller strategi för systemets styrning och utveckling.) och effekter (ex. 

ekonomiska effekter) 

 

3. Den tredje utgångspunkten handlar om de uppkomna effekterna som systemet genererat. 

Dessa kan exempelvis vara önskvärda effekter (ligger inom målområdet), effekter som ligger 

inom målområdet men är alltför begränsade, effekter som ligger utanför målområdet men som 

ändå är önskvärda (”spinoff-effekter”) samt oönskade effekter (bieffekter). 

 

4. Den fjärde utgångspunkten utgörs av bedömningskriterier, vilka kan se ut enligt följande: 

 

 Förändringskriteriet – Graden av reell förändring av verksamheten. 

 Problemlösningskriteriet – Graden av effektivitet med avseende på hur systemet löst 

existerande problem.
54

  

 

Som vägledning för utvärderingen kan också ett antal hypoteser formuleras. Dessa kan 

utformas antingen i positiva eller negativa ordalag. Forskning har påvisat att positiva 

formuleringar tycks lämpa sig bäst i en utvärdering.
55

 Vi har redan till en början förstått att 

internprissystemet på Blekingesjukhuset har brister, därför har vi ansett det vara svårt att 

formulera positiva hypoteser. Istället har vi två mer eller mindre negativa i vår 

utvärderingsmall.  
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Hypoteser 

1. Systemet har inte gett några önskvärda 

effekter överhuvudtaget. Detta pga. brister i 

strukturen (prissättningen), processen (hur 

det sköts) eller implementeringen. 

2. Systemet har i viss mån gett önskvärda 

och målsatta effekter. Alternativt har vissa 

spin-off effekter uppkommit. Pga. brister i 

strukturen, processen eller implementeringen 

har syftet dock inte kunnat tjänas till fullo. 

 

Genom att kombinera de utgångspunkter som nämnts ovan kan således en utvärderingsmall 

utformas. Nedan visualiseras vår utvärderingsmall för internprissystemet på 

Blekingesjukhuset. 
 

    

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - utvärderingsmall för internprissystemet på Blekingesjukhuset.
56
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Effektmål/Syfte 

 

Bedömningsfrågor 

- Strukturen 

Prissättningen 

- Processen 

Ansvar 

- Implementeringen 

Medvetenhet 

- Kunskap om syftet 

- Kunskap om 

prissättningen 

- Kunskap om sambandet 

mellan interna och 

externa kostnader 

- Beteendeändring 

- Uppföljning 

 

 

 

 

 

Uppkomna effekter 

- Målsatta och 

önskvärda 

- Målsatta, icke 

önskvärda 

- Icke målsatta 

och icke 

önskvärda 

 

Bedömningskriterier 

- Förändringskriteriet: Har 

internprissystemet åstadkommit 

någon reell förändring av 

verksamheten? 

- Problemlösningskriteriet: I 

vilken utsträckning har 

internprissystemet varit en 

lösning på existerande problem. 

Har systemet haft negativa 

bieffekter?  

Planerade 

konsekvenser 

Utfall 
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4. Teori 

4.1 Decentralisering 

Under 1970 – och 80-talen utvecklades omfattande formella styrsystem där grundtanken var 

att decentralisera beslutsfattandet. Dock tillvaratogs inte individens kompetens och möjlighet 

att agera självständigt utan systemen ledde ofta till byråkrati och centralisering. Nu försöker 

företag rätta till dessa brister i systemen.
57

 Decentralisering definieras som ett sätt att reducera 

osäkerhet. Emmanuel och Mehafdi ser decentraliseringen som ett resultat av att enhetschefer 

innehar viss information som cheferna i ledningen på högre nivåer saknar. Det skapar 

ineffektivitet om ledningen ska försöka bearbeta all information gällande den operativa 

verksamheten, ansvaret delegeras därför ut till enhetscheferna, då det inte blir lika 

tidskrävande och kostsamt för organisationen.
58

 Genom att decentralisera ansvaret, avlastas 

alltså den centrala ledningen, vilket skapar grund för bättre och snabbare beslut
59

. Vikten av 

att bemanna organisationen med rätt individer som innehar rätt kompetens för de krav arbetet 

ställer poängteras. Satsningen på individen har ersatt de tidigare stora satsningarna på system. 

Riktmärket för företagets decentralisering är alla beslut skall fattas så nära verksamheten som 

möjligt.
60

    

 

Tillämpandet av internpriser är en del av det kontrollsystem som krävs vid ökad 

decentralisering.
61

 En av anledningarna till att internpriser väljs som styrmedel inom 

organisationer är som sagts att företag vill fördela ansvar, internpriserna skapar även 

möjlighet att låta avdelningar, vilka är underställda ledningen, att bli mer självständiga. För 

att göra en decentralisering möjlig i ett företag är internpriser ett viktigt verktyg.
62

 Genom att 

internpriser möjliggör decentralisering, skapas motivation hos de anställda. Generellt sätt 

menar Lantz att decentralisering av en organisation bidrar till ökad och bättre motivation hos 

divisionscheferna. Genom internpriser skapas möjlighet att sträva mot företagets mål.
63

  

4.2 Divisionalisering 

Vid decentralisering av en organisation faller det ofta naturligt att dela upp organisationen i 

divisioner. Divisionalisering kännetecknas av att verksamheten inom ett företag grupperas i 

mer eller mindre självständiga grupper. Varje division ska fungera som ett ”företag i 

företaget”. I de flesta fall innebär divisionalisering att varje division tilldelas både 

affärsansvar och resultatansvar. Att divisionalisera medför därför ökad effektivitet, vilket i sin 

tur leder till ökad lönsamhet för organisationen.
64

 Divisionalisering möjliggör för enheter att 

utföra egna investeringar. För att högsta effektivitet ska råda, krävs det att den ökade kapacitet 

som de egna investeringarna innebär, utnyttjas maximalt. Väljer enheter att köpa varor eller 

tjänster externt kan det leda till mindre effektivitet, förutsatt att köppriset överstiger de egna 

särkostnaderna, vilket innebär en förlust för företaget som helhet. Anthony och Govindarajan 
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menar å andra sidan att om det finns ett intresse från en köpande enhet att kunna handla extern 

ska detta tillåtas. På så vis stimuleras bl.a. affärsmässigheten bland avdelningar
65

.
 

Divisionalisering kan leda till suboptimering då en enhets maximering inte alltid tar hänsyn 

till företaget sett ur ett helhetsperspektiv.
66

  

4.3 Sjukvården  

Sjukvården expanderade kraftigt under större delen av 1900-talet i både Sverige och övriga 

västvärlden. Den offentliga servicen byggdes ut och olika verksamheter fick ansvar att 

expandera och fylla på med nya uppgifter. Det svåra för den offentliga verksamheten var inte 

att fylla den med aktiviteter utan att hinna med i den snabba utvecklingen. Till en början var 

heller inte de budgetramar, som sattes upp svåra att klara. Men under 70- och 80-talet 

förändrades situationen då den offentliga sektorn hade byggts ut så pass att den påverkade det 

privata näringslivet. Det var först då det kom krav på effektivisering av bl.a. sjukvården. Den 

styrmiljö som präglat den offentliga sektorn, var tvungen att förändras kraftigt. 

Huvuduppgiften blev att försöka ändra inställningen till de ekonomiska förutsättningarna som 

då fanns hos verksamhetens personal. Det tidigare expansionstänkandet med stor 

resursåtgång, skulle ändras till att effektivisera och spara.
67

 

 

De förändringar som gjorts har i stora drag varit att försöka efterlikna näringslivet. Det finns 

sju egenskaper som karaktäriserats av Hood i en New Public Management Model: 

 

 Finansiellt ansvar åt enheterna 

 Tydliga prestationsmått för dessa 

 Tydliggörande av sambandet mellan insatser, prestationer och prestationsmått 

 Ökat krav på ansvar, accountability 

 Betoning av näringslivets ledningsmodeller 

 Betoning av konkurrens och avtal mellan enheter 

 Betoning av effektivitet och resurshållning.
68

 

 

Den svenska offentliga sektorn har under de senaste 30 åren genomfört förändringar i denna 

riktning. Huruvida den offentliga verksamheten nått framgång har till stor del berott på hur 

stor acceptans dessa förändringar fått hos personal inom verksamheten. Sjukvården som 

specifik del av den offentliga verksamheten har präglats av många försök till förändringar. 

Motståndet har många gånger varit påfallande stor, framförallt från läkare.
69

 

 

En förändring som genomförts på många håll är en beställarorganisation, vilket innebär att det 

skapas en internmarknad, där de olika utförarna tar fram avtal om prestationer och 

ersättningar för dessa inom en kommande period. Det betyder att utförarna får ekonomiska 

medel efter en marknadsmodell till skillnad mot den mer traditionella 

anslagsbudgeten.
70

Aidemark och Lindkvist påstår enligt sin studie att en 

beställarutförarmodell inte adderar någonting, avseende kostnadsmedvetenhet och det 
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organisatoriska intresset
71

. En använd modell inom sjukvården är den s.k. DRG 

(Diagnosrelaterade grupper)
72

, där ett värde bestäms på patienter indelade i grupper efter t.ex. 

skada/sjukdom och ålder
73

. Vad gäller DRG har ett visst motstånd stötts på i form av att 

sjukvårdstjänster inte går att värdera på detta sätt, då det antytts att varje patient är unik och 

standardisering blir på så vis omöjlig. Statistik visar dock att trots ett stort antal behandlingar, 

så är variationen av resursinsatserna liten.
74

 

 

Styrningsförändringarna har lett till att sjukvården numera använder sig av metoder liknande 

de som finns på den privata sidan, såsom balanserade styrkort, kalkyler, planer och rapporter. 

Ett område där den offentliga sektorn skiljer sig från den privata är den strategiska och 

långsiktiga planeringen. Olikheten är de skillnader som finns i ägandet. Företag i näringslivet 

styrs av styrelser tillsatta av ägarna. Oftast finns det ett samförstånd om hur företaget ska 

bedrivas om än att det sker efter viss diskussion. Den offentliga sektorn styrs av politiska 

beslut och beslutsfattarna tillkommer efter val. Därför kan det på så vis vara svårare att nå ett 

samförstånd i hur t.ex. landstinget ska styras på sikt.
75

 

 

Då styrningen av sjukvården reformerats under de senaste 30 åren och en rad förändringar 

gjorts, menar Olve och Samuelson att svårigheterna vid förändringar i sjukvården är 

motsättningar mellan vård och ekonomi. Olve och Samuelson menar vidare att det är vissa 

personalkategorier, främst läkare som känt sina positioner hotade då de enligt lag har det 

medicinska ansvaret och inskränkningar i form av ekonomiska styrmedel skulle kunna leda 

till att de inte kan klara sina roller. Attityder hos medarbetare som handlar om varför de ska 

ändra på något som de alltid gjort med lyckade resultat, är svåra att sudda ut för att få 

acceptans för en förändring.
76

 Även Aidemark skriver i en artikel att om sjuksköterskor och 

läkare står vid ett vägval mellan ett organisatoriskt intresse och ett medicinskt intresse 

kommer alltid det medicinska intressen att föredras
77

.  

 

Kan ledningar och controllers ändra på inställningar och attityder inom organisationer, är 

mycket vunnet vid införande av reformer och implementering av nya styrningsverktyg. Om 

medarbetarna får information och kunskap om varför ett styrmedel ska användas finns 

förutsättningar för att en förändring ska lyckas. Där ledningar nått ut med information, 

kunskap och lyckats med attitydförändringar, har det lett till betydande effektiviseringar.
78
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4.4 Internprissättning 

”Internpriser är priser på interna prestationer – varor och tjänster – i ett företag eller annan 

organisation”
79

.  

 

Att använda sig av ett internprissystem som ekonomiskt styrmedel ger ledningen stor frihet 

eftersom priserna är interna. Ledningen kan själva påverka och utforma ett system utefter hur 

de vill att den egna verksamheten ska styras. På så vis utgör ett internprissystem en viktig del 

av den totala ekonomistyrningen. Hur ett internprissystem ska utformas är i många 

organisationer ett hett ämne som diskuteras flitigt. Vissa anser att internprissättning är ett 

rationellt sätt att klargöra lokalt ansvar på avdelnings- eller divisionsnivå, som ska stödja 

affärsmässigt beteende. Andra upplever internpriser som byråkratiskt och som en lek med 

låtsaspengar.
80

 

 

Användarfrekvensen av internpriser är lika vanligt förekommande i offentlig verksamhet som 

i privata företag. När internprissättning avser offentliga verksamheter och köp mellan 

exempelvis avdelningar, kan det hävdas att det rör sig om internprestationer, som bör bygga 

på överväganden av olika slag. Visserligen har inte dessa verksamheter som mål att gå med 

vinst, men diskussionen om vad som utgör lämplig täckning av gemensamma kostnader, 

särskilt kapitalkostnader, liknar debatten när företagen prissätter interna leveranser.
81

 

4.4.1 Motiv för internprissättning 

Vid införandet av ett internprissystem bör företaget eller organisationen klargöra för vilka 

motiv de avser att använda internpriser. Olve och Samuelson menar att de huvudsakliga 

motiven för att arbeta med internpriser kan sammanfattas i två punkter: 

 

 möjliggör decentralisering och lokalt ekonomiskt ansvar 

 använda internpriser som informationsbärare för beslut centralt och lokalt om 

verksamheten på kort och lång sikt 

 

Lantz et al skriver i en studie från 2002 att svenska börsnoterade företag anser att internpriser 

är en funktionell nödvändighet om företaget är uppdelat på ett divisionaliserat sätt. Företagen 

i studien menar att ett av de främsta motiven till internpriser är att ge divisionerna ökad 

självständighet.82 

4.4.2 Syften med internprissättning 

Olve och Samuelson har studerat svenska och internationella studier som undersöker syften 

med internprissättning. De påstår att det inte finns någon optimal internprissättningsmodell 

som täcker alla syften som ett interprissystem kan tänkas ha. Därför är det av vikt att en 

organisation är medveten om vilket eller vilka syften deras internprissystem ska uppfylla. 
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Vidare åskådliggör Olve och Samuelson att det förekommer många olika syften som de har 

summerat till några få distinkta kategorier.
83

 

4.4.2.1 Autonomiskapande 

Ett syfte handlar om strukturering och uppdelning av organisationen. Organisationen vill 

skapa olika enheter som självständigt ska kunna agera inom verksamheten. Dock måste givna 

regler struktureras upp för hur de olika enheterna ska verka mellan varandra. Med hjälp av 

priser på mellanhavanden frikopplas verksamheter från varandra och autonoma enheter 

skapas.
84

   

4.4.2.2 Rättvisande resultatbedömning 

Internprissättning kan användas som ett instrument att bedöma resultat. Denna 

områdesanvändning anses oftast som den viktigaste. Syftet avser att mäta avdelningars eller 

personliga resultat
85

. Vidare synliggörs vilka intäkter och kostnader som respektive enhet ska 

bära ansvar för
86

. Det personliga perspektivet hänger vanligtvis ihop med något formellt 

ekonomiskt ansvar som t.ex. kostnads- eller resultatansvar. Olve och Samuelson beskriver 

vidare att ju tydligare chefer och andra personer med ekonomiskt ansvar bedöms och belönas 

beroende på ett resultat, desto starkare blir dessa personers drivkraft att öka företagets vinst.
87

  

4.4.2.3 Underlag för beslutsfattande 

En tredje kategori bygger på principer om interpriser som informationsbärare. Internpriser 

används för att ge underlag för beslutsfattande på likväl central som lokal nivå. Istället för att 

planera de interna flödena av varor och tjänster centralt, används priser för att styra 

produktions- och leveransbesluten.
88

  

4.4.2.4 Affärsmässighet och kostnadsmedvetenhet  

Den sista kategorin som beskrivs av Olve och Samuelson behandlar uppmärksamhet, 

motivation och fokusering, vilka bidrar till affärsmässighet och kostnadsmedvetenhet. Om 

kostnader för resurser synliggörs motverkas överutnyttjande av interna varor eller tjänster som 

i annat fall skulle kunnat förefalla som ”gratis”. Effekten blir ännu mera påtaglig om den som 

nyttjar resursen även får bära kostnaden.
89

 Syftet bygger på den allmänna uppfattningen att så 

fort det finns en kostnad med i bilden så stannar vi upp och tänker efter
90

.  

Olve och Samuelson beskriver också en vanlig uppfattning, att internprissättning automatiskt 

leder till kostnadsmedvetenhet hos mottagaren, vilken därför försöker ändra sitt beteende så 

att olönsamma transaktioner försvinner. Sådana effekter kan rimligtvis uppnås, men mycket 

kan vinnas om fokus läggs på att ändra även leverantörens beteende.
91
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4.5 Olika typer av internprissättning 

Beroende på vilket syfte som internprissättningen har finns det olika modeller och metoder för 

hur de interna priserna ska värderas. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att det inte 

finns någon given teoretisk modell eller metod för vad som är korrekt. Istället handlar det om 

att värdera utifrån vilken metod som passar den egna verksamheten bäst. Utöver syftet med 

internprissättningen är faktorer som slag av konkurrens samt sätt att mäta resultat viktiga att 

uppmärksamma, då det ska bestämmas hur de interna priserna ska värderas.
92

  

4.5.1 Kostnadsbaserade internpriser 

Den främsta orsaken till att använda internpriser baserade på leverantörens kostnader är att 

erhållande enhet inte ska få utnyttja vad andra enheter har tillhandahållit gratis. Eftersom det 

handlar om interna transaktioner ska köpande enhet inte heller betala mer än vad produkten 

kostar. Om inte det här uppfylls finns risken att priserna blir vilseledande. Ytterligare 

argument för att använda kostnadsbaserade internpriser är att kunna följa med produkten 

genom hela processen, för att på så vis se vart kostnaderna uppstår.  Nedan kommer olika 

varianter av kostnadsbaserade priser förklaras.
93

 

 

Självkostnad har som huvudmotiv att leverantören ska få alla sina kostnader täckta, så väl de 

direkta som indirekta kostnaderna. För att självkostnadsprissättning ska fungera effektivt, 

krävs det att förkalkylerade värden på internpriset används. Finns ingen förkalkylerad 

kostnad, finner den levererande enheten ingen motivation för att arbeta så effektivt som 

möjligt.
94

 För att i slutändan kunna redovisa rätt kostnader på rätt kostnadsbärare, förs 

samtliga kostnader steg för steg vidare från produktionsenheterna till de mottagande 

enheterna. Då kan slutsatser dras om dels de olika enheterna är lönsamma men också om 

helheten är lönsam.
95

 De främsta fördelarna med självkostnad som internpris är att priset visar 

vad prestationen kostar på medellång sikt under normala omständigheter samt att 

självkostnaden åskådliggör för mottagaren hur mycket prestationen kan kosta för att vara 

lönsam. De största nackdelarna med den här metoden är att underlag för beslut försämras då 

priset inte ger uttryck att förmedla relevanta kostnader vid externa inköp och försäljningar. 

Det går inte heller att tillämpa metoden om ett resultatansvar föreligger hos de berörda 

levererande enheterna.
96

  

 

ABC-kalkylerad kostnad används i första hand för att låta internpriserna återspegla vad som 

styr kostnaderna hos leverantören
97

. Detta betyder att oavsett vilken möjlig överkapacitet 

internleverantören har så betalar mottagande enhet ändå bara för de kostnader som den 

specifika prestationen orsakar
98

. ABC-kalkylerat internpris återger för beställaren vilka 

kostnader som olika beställningar och köp förorsakar leverantören och på så vis hela 

företaget. Metoden lyfter även av de kostnader som är förknippade med internleveranser från 

leverantören. Tillsammans med de två ovanstående argumenten hjälper ABC-kalkylerad 

kostnad till med att avslöja kostnader som inte bidrar med värdetillväxt och är enligt Olve och 
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Samuelson de främsta fördelarna med den här varianten av kostnadsbaserade internpriser.
99

 

ABC-metoden anses också främja beslutsfattande redan på ledningsnivå, eftersom metoden 

bedöms kunna stå för en mer exakthet vad gäller mätningar av långsiktiga marginalkostnader 

och rörliga kostnader
100

. De nackdelar som kan upplevas med ABC-kalkylerad kostnad är att 

det kan vara svårt att koppla samman aktiviteter och kostnadsdrivare till internleveranser samt 

att de kostnader som inte täcks med hjälp av internpriset ändå måste betalas på annat sätt.
101

 

 

Självkostnad plus vinstpåslag eller ett s.k. cost-plus(vinstpåslag) används för att möjliggöra 

för leverantören att gå med vinst, med andra ord göra det möjligt att levererande enhet ska 

kunna ha ett resultat- eller räntabilitetsansvar. Syftet kan då bli att främja 

räntabilitetstänkandet.  Metoden avspeglar också vinstpålägget av nödvändig avkastning på 

kapital. Vinstpåslaget av slutprodukter kan styras centralt genom kontroll i tidigare led. En 

fördel med cost-plus kan vara att slutprodukten ges en tillfredställande vinst givet att 

nödvändiga priser kan sättas på produkten. En annan fördel är att just internhandel 

uppmuntras, eftersom det inte sker någon exploatering av levererande enheter. En 

snedstyrning som kan uppkomma till följd av cost-plusmetoden är att varje säljande enhet 

lägger på en ny marginal vilket i sin tur kan medöra att den externa köparen behöver betala ett 

allt för högt pris.
102

 

4.5.2 Marknadsbaserade internpriser 

Vad gäller sjukvården är de styrda enligt lag att använda sig av kostnadsbaserade 

internpriser
103

. Det bör dock för den allmänna kunskapen och intresset, belysas att det finns 

andra metoder för internprissättning, som härefter kommer beskrivas i en kortfattad version. 

 

Marknadsbaserade internpriser bygger på att priser baseras på liknande produkter som finns 

på den externa marknaden. På så vis blir de egna produkterna mer konkurrenskraftiga och 

organisationens enheter blir styrda att tänka mer affärsmässigt. Det finns två typer av 

marknadsbaserade internpriser, rådande marknadspris och justerat marknadspris. Vid rådande 

marknadspris sätter man pris efter en produkt som liknar den egna. Vid ett justerat 

marknadspris finns det ingen liknande produkt, då får priset härledas från en produkt som på 

något sätt kan förknippas med den egna.
104

 

4.5.3 Övriga prissättningsmetoder 

Duala priser eller dual pricing betyder att olika internpriser används för samma prestation. 

Mer konkret betyder det att den säljande enheten tar ut ett pris och den köpande betalar ett 

annat pris. Denna variant av internprissättning gör den interna handeln mer flexibel.
 105

   

 

Two-step pricing innebär t.ex. att betalningen av en interntjänst är uppdelad i en fast kostnad 

som debiteras periodvis och en rörlig kostnad som debiteras vid leverens. Modellen kan liknas 

vid ett abonnemangsavtal.
106
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Kullvén beskriver också en prissättning med rörliga och fasta debiteringar som grund. Idealet 

är enligt Kullvén en rörlig debitering där köparen betalar för den tjänsten som utnyttjas. Väljs 

en fast debitering får köparen betala ett pris oavsett utnyttjandegrad. Det här alternativet är 

enklare att administrera och kan därför användas för billigare resurser. Nackdelen med en fast 

debitering är att det lätt leder till ett överutnyttjande av tjänsten. Det är också möjligt att välja 

en kombination av de bägge debiteringsmodellerna, då kunden får betala dels en fast 

abonnemangsavgift och dels en rörlig avgift vid varje tillfälle då tjänsten utnyttjas.
107

  

 

Förhandlade internpriser betyder att den köpande och den säljande enheten kommer överrens 

om det internpris som ska användas. Metoden används när strävan är att nå fullständig 

decentralisering.
 108

 

 

Centralt bestämda priser bestäms av en central enhet, oftast av controller- eller 

ekonomienheten. Antingen sätts priserna som ett led i en optimeringsansats, där 

knapphetspriser på resurser och prestationer försöker styra helheten mot bästa totalresultat 

eller helt enkelt för att göra hanteringen lättare. Centralt bestämda priser kan användas för att 

påverka utbud och efterfrågan. Ett annat motiv till att använda sig av den här formen av 

prissättning är att använda sig av interpriser som ransoneringsinstrument. Den här modellen 

förenklar hanteringen samt skapar ett stabilt beslutsunderlag medan nackdelar som lyfts fram 

är att enheter får mindre ansvar och minskad handlingsfrihet.
109

 

4.6 Val av metod 

Samtliga av de berörda metoderna för internprissättning är vanliga enligt olika empiriska 

undersökningar
110

. Ofta används flera metoder parallellt med varandra, beroende på vad för 

typ av prestationer som utförs, externa köpalternativ samt vilket ansvar som de olika 

enheterna har inom en organisation eller företag. Då det blivit allt vanligare att företag har 

delat upp sin verksamhet i olika resultatenheter, har det tett sig logiskt för dem att använda sig 

av marknadsbaserade internpriser istället för kostnadsbaserade, eftersom interna leverantörer 

vill skapa en intäktssida baserad på marknadsmässiga internpriser.
111

  

 

För offentliga verksamheter, och då landstinget som den här studien berör, är de enligt lag 

tvungna att använda sig av självkostnadspris eftersom deras verksamhet ej är vinstdrivande
112

. 

Lagtexten säger följande: 

 

”3 c § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna 

för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller 

(självkostnaden). Lag (1998:70).” 

 

Det viktigaste vad gäller val av vilken metod som ska användas är att interprissystemets syfte 

beaktas. Det måste finnas en överrensstämmelse mellan syften och metoden
113

.  
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4.7 Förståelse för internprissystemet 

För att få ett internprissystem som fungerar i praktiken behövs en vid förståelse inom 

organisationen som sträcker sig utanför ledningens och controllerns arbetsrum.  För att få 

systemet att fungera måste de personer som berörs av systemet ha god förståelse för att det 

finns ett internprissystem och varför det finns, de måste begripa syftets innebörd och vad det 

vill tjäna. Saknas förståelsen är det viktigt för organisationen att begränsa sina ändamål med 

styrningen. Saknaden av förståelse medför dessutom att de berörda personerna inte kan vara 

med och påverka internpriset vilket är nödvändigt om systemet ska bli effektivt.
114

 

 

När ett internprissystem implementeras och organisationen delas upp i olika resultatenheter, 

är det likväl viktigt för de olika enheterna att ha förståelsen att uppdelningen görs för att 

gagna verksamheten i stort. För att verksamheten ska bli så effektiv som möjligt bör därför 

enheterna inte alltid välja vad som är bäst för dem själva.
115

 

4.8 Uppföljning 

Lars-Göran Aidemark skriver i en artikel som handlar om ekonomistyrningen i sjukvården, att 

uppföljning är ytterst nödvändigt för att få välfungerande styrningsverktyg. Hans studie visar 

att verksamhetschefer på de sjukhus han studerat får en ökad kostnadsmedvetenhet om de har 

stort inflytande i budgetutformningen och om de är tillfredställda med den ekonomiska 

uppföljningen. Det betyder att det finns en hög korrelation mellan kostnadsmedvetenhet och 

ekonomisk uppföljning. För övrigt visar studien att verksamhetscheferna visade ökat positivt 

engagemang för sjukhuset vid delegering av finansiella befogenheter.
116

 Vad som är viktigt 

för en god uppföljning, är att det går att mäta prestationer, för att se vad som lyckats eller 

misslyckats vad gäller t.ex. uppsatta mål och budget. Saknas lämpliga mått är det svårt att 

använda sig av internprissystemet som ett effektivitetsverktyg.
117

 

4.9 Krav på ett effektivt internprissystem 

Innan internprissystemet ska implementeras kan det vara klokt att utforma en kravanalys, där 

det beskrivs vad systemet ska användas till, vilken information det ska generera och hur 

hanterligt det är. För att få ett bra internprissystem finns det också några grundprinciper som 

bör beaktas och som kan delas upp i fyra punkter: 

 Verksamheten bör organiseras så att interna mottagare definieras för allt som inte är 

slutprodukter, eftersom de har externa mottagare. 

 Mottagarna måste få reda på kostnaderna för de produkter som de tar emot, samt att de 

ska bära den kostnaden. 

 Mottagarna ska uppmuntras och tillåtas att påverka prestationerna inom tydliga ramar. 

 Leverantörerna bör ges motivation till produktutveckling, produktdifferentiering och 

rationalisering för både deras egna men även mottagarens bästa.
 118
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Dessa punkter kan ses som en trappa, som kan klättras steg för steg. Om en organisation eller 

ett företag planerar att gå från en organisationsmodell, där bara slutledet hade intäkter som 

fördelades ut med anslag i budget, till att dela upp verksamheten i resultatenheter med ett 

internprissystem kan det vara smart att ta ett steg i sänder.
119

 

 

Vad ett bra internprissystem är för något handlar till mångt och mycket om tycke och smak. 

Däremot kan man efter en förenkling säga att det finns vissa centrala krav för att 

internprissystemet ska fungera. Olve och Samuelson tar upp fyra krav:
120

 

 

 Ge korrekt beslutsunderlag 

 Mäta resultat på tillfredställande sätt 

 Ge incitament till för helheten rationella beslut 

 Vara administrativt effektiv 

 

Förenklat sett kan en lösning för ett bra internprissystem vara att lägga fokus på de väsentliga 

flödena samt använda sig av ett hanterligt antal olika prissättningsmodeller utvalda efter 

organisationens eget syfte.
121

  

4.10 Systemansvaret 

En viktig aspekt att reflektera över när internpriser används som styrmedel är att någon eller 

några har ansvaret över systemet. Olve och Samuelson skriver att det övergripande 

systemansvaret bör ligga hos organisationens controllers. Detta ansvar innefattar saker som 

utveckling, drift och övervakning av systemet, vad gäller både principiella som tekniska 

avseenden. Detta är inte signifikativt bara för internpriser, utan det kan generellt sägas att det 

krävs någon ansvarig för alla olika typer av system som används så som t.ex. budgetsystem, 

redovisningssystem, affärsplaner och ledningsfilosofier.
122
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5. Empiri och analys   

I följande avsnitt kommer vi att beskriva och analysera den information som samlats in under 

de intervjuer som utgör grundstommen i detta arbete. För att läsaren ska få en introduktion 

och kunna skapa sig en allmän uppfattning om Blekingesjukhuset och dess internprissystem, 

kommer vi inledningsvis beskriva organisationens struktur. Därefter riktas fokus mot 

internprissystemet som sådant. Vi presenterar vår utvärderingsmodell, för att sedan djupare 

skildra systemets tänkta syfte och vilka effekter detta ska generera. Internprissystemet 

kommer att belysas utifrån perspektiven struktur, process och implementering, för att 

utvärdera varför eller varför inte internpriserna tjänar sitt syfte.     

5.1 Organisation  

Blekingesjukhuset är en av fyra förvaltningar under landstingsfullmäktige. Här ingår förutom 

sjukhusförvaltningen också primärvård, psykiatrin och landstingsservice.
123

  

Sjukhuset i Karlskrona består av 20 stycken kliniker, var och en med sin specifika inriktning. 

Vi har i denna utvärdering intervjuat chefer för fyra olika kliniker. Ur ett internt köp- och 

säljperspektiv kan dessa kliniker indelas enligt följande: 

 

 Klinik 1 – Köpande klinik. Har internpriser mot laboratoriemedicin, patologen, 

röntgen, klinisk fysiologi och OP.  

 Klinik 2 – Köpande och säljande klinik. Har därmed både interna intäkter och 

kostnader. 

 Klinik 3 – Köpande och säljande klinik. Tillhandahåller framförallt med interna 

tjänster och har därför internpriser mot flera köpande kliniker. 

 Klinik 4 – Köpande och säljande klinik. Tillhandahåller framförallt med interna 

tjänster och har därför internpriser mot flera köpande kliniker. 

 

Operationsavdelningen, ovan förkortat OP, är en serviceavdelning till sjukhusets kirurg-, 

ortoped-, medicin-, rehabiliterings-, kvinno-, öron- och tandkliniker. En av klinikerna ovan 

består av flera olika avdelningar och en av dessa tillhandahåller s.k. fria nyttigheter, vilka inte 

är belagda med någon interndebitering.   

 

Landstingets kärnverksamhet, det vill säga huvudsakligen sjukhuset och dess kliniker, 

understöds i sin tur av landstingsservice, vilket är en förvaltning bestående av ca 700 

anställda. Denna enhet bedrivs utifrån ett koncernnyttoperspektiv och är en sammanhållande 

organisation för de varor och tjänster som erbjuds internt. Förvaltningen tillhandahåller 

följaktligen service inom åtskilliga områden, som företrädelsevis inte är direkt vårdnära, det 

vill säga de varor och tjänster som erbjuds är inte direkt hänförliga till vården som sådan och 

de ”medicinska aktiviteter”, som utförs på sjukhuset. Nedan belyses några av de enheter som 

ingår i landstingsservice mer ingående.   
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 Allmän service – Utvecklar och samordnar tjänsteförsörjningen för bland annat 

patientkostnader, transporter och personalmatsalar mm. 

 Fastighetsdrift – Ansvara för drift och underhåll av landstingets fastigheter.  

 Fastighetsservice – Sköter exempelvis telefoni, konferensservice, ID- fotografering 

och parkeringsövervakning mm.  

 Hjälpmedelscentralen – Köper, distribuerar, reparerar och ansvarar för 

lagerhållningen av hjälpmedel som t.ex. rullstolar mm.  

 IT- enheten – Sköter servicen, driften, förvaltningen och utvecklingen av landstingets 

plattform för IT och teknik.  

 Koncernupphandlingen – Ansvarar för upphandlingen av varor och tjänster, vilket 

innefattar såväl större som mindre upphandlingsprojekt.  

 Städservice – Här ingår tjänster som lokalvård samt diverse specialtjänster såsom 

byggstädning, möbeltvätt och textilskötsel mm. 

 Verksamhetsstöd – Sköter administrationen av personal-, ekonomi, löne- och 

pensionsfrågor. Företagshälsovård och friskvård faller också inom enhetens 

ansvarsområde.  

 

Landstingsservice åtaganden spänner sålunda över ett brett spektra och ekonomiskt sett står 

denna verksamhet för 15 % av Landstingets totala budget.
124

 Mellan landstingsservice och 

sjukhusets kliniker sker därför också frekvent ett stort antal interna transaktioner.               

5.2 Utvärderingsmallen 

Nedan visualiseras den utvärderingsmodell, som presenterades i uppsatsens inledande kapitel. 

Modellen har utarbetats efter den information som framkommit under den empiriska 

datainsamlingen och är på så vis anpassad efter utformningen av och idéerna bakom det 

internprissystem som finns på Blekingessjukhuset.   
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Hypoteser 

1. Systemet har inte gett några önskvärda 

effekter överhuvudtaget. Detta pga. brister i 

strukturen (prissättningen), processen (hur 

det sköts) eller implementeringen. 

2. Systemet har i viss mån gett önskvärda 

och målsatta effekter. Alternativt har vissa 

spin-off effekter uppkommit. Pga. brister i 

strukturen, processen eller implementeringen 

har syftet dock inte kunnat tjänas till fullo. 

 

 

 
 

    

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 3 – färdigställd utvärderingsmall för internprissystemet på Blekingesjukhuset. 
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5.3 Internprissystemet 

5.3.1 Syfte 

Samtliga av våra intervjupersoner, såväl verksamhetschefer som planeringsstrateg, controllers 

och ekonomidirektör, har entydigt uttryckt ett tänkt huvudsyfte som internprissystemet ska 

tjäna. Då systemet infördes år 1997 hade sjukhusets ekonomiska situation börjat bli alltmer 

ansträngd
125

. Åtskilliga förändringar hade redan skett inom sjukvården i stort i Sverige på 70- 

och 80-talet, då sjukhusen hade vuxit sig allt större
126

. Vi ser alltså här en bekräftelse på den 

skildring av de förändringar som Olve och Samuelson menade skedde inom sjukvården under 

denna period
127

. Tidigare hade landstingets ekonomi inte varit lika utsatt, varför inga 

reflektioner över eller ifrågasättanden av den interna konsumtionen av varor och tjänster hade 

gjorts. I takt med årliga kostnadsstegringar och budgetåtstramningar började dock landstinget 

snegla på den interna förbrukningen och vad som kunde göras för att reducera denna. 

Lösningen blev internpriser, som då skulle fungera som ett incitament för att skära ner på den 

överkonsumtion som nu hade uppdagats. Det tänkta syftet var alltså att skapa 

kostnadsmedvetenhet bland personalen för att uppnå effekter som minskad intern 

resursförbrukning. Detta är ett svar som mer eller mindre kommit till uttryck under våra 

intervjuer.
128

        

 

Av någon eller några anledningar, vilka vi ämnar analysera i kommande avsnitt, har det syfte 

som utkristalliserats ovan inte fått särskilt stor genomslagskraft. ”Vi lägger alldeles för lite 

vikt vid internprissystemet.” är en kommentar som i olika skepnader återkommer vid de 

intervjuer som vi utfört. Ett tämligen slående exempel, för att belysa systemets klena effekt på 

resursförbrukningen, är att titta på klinik 3. Trots att övriga kliniker debiteras internt för de 

patienter som skickas till denna avdelning, leder Blekingesjukhuset överlägset statistiken över 

antal undersökningar, som denna klinik utför, i jämförelse med andra landsting. Det interna 

resultatet för avdelningen visade föregående år ett överskott på drygt 16 miljoner. Vi ser ett 

tydligt överutnyttjande av den här tjänsten trots att det kostar pengar för de som nyttjar den.
129

  

 

Istället för att minska resursförbrukningen och motverka överkonsumtion, används 

internpriser i dagsläget för att synliggöra resursflödet, se vem som förbrukar vad och på så 

sätt fördela overheadkostnader bland klinikerna
130

. Syftet har således modifierats och 

internprisernas roll har därmed blivit alltmer oansenlig. Vad beror då detta på? Varför har 

internpriserna fått så pass liten betydelse på Blekingesjukhuset? 
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5.4 Struktur och process 

5.4.1 Prissättningen         

Under våra intervjusamtal poängterades att de interna priserna ska vara självkostnadsbaserade 

i enlighet med Olve och Samuelsons definition
131

. Detta ter sig heller inte speciellt märkligt, 

då det rör sig om en offentlig verksamhet, där avsaknaden av något uttalat vinstsyfte ska 

finnas och priserna borde på så sätt inte inkludera några vinstpålägg. Detta finns dessutom 

stadgat i kommunallagen
132

. Följaktligen borde det ske en form av nollsummespel då kliniker 

köper och säljer produkter av varandra. Köpande klinik betalar med andra ord ett pris som 

exakt ska täcka den säljande klinikens kostnader
133

. Med ovan nämnda information i åtanke 

förefaller det något underligt att exempelvis klinik 3 kan göra ett plusresultat på ca 16 

miljoner internt
134

. Den huvudsakliga intäkten för denna avdelning, internt sett, utgörs av de 

patienter som övriga kliniker skickar hit
135

. Huvudprincipen för kostnadsbaserade internpriser 

är att köparen inte ska behöva betala mer än kostnaden, eftersom det rör sig om en intern 

leverans. Skulle internpriset i detta avseende innehålla vinstmarginaler för levererande enhet 

kan priset bli vilseledande och fördelen att självkostnadsbaserade internpriser ska vara 

rättvisande och objektiva försvinner därmed
136

. Olve och Samuelson menar också att ett 

fungerande självkostnadspris ska ge leverantören, i det här fallet klinik 3, möjlighet att arbeta 

mot ett nollresultat
137

. Vidare ger sådana priser ett bra underlag för beräkning och 

utfördelning av overheadkostnader
138

.       

 

Mot bakgrund av det som sagts ovan är de interna priserna mellan kliniker av någon 

anledning för höga, men av vilken? Blekingesjukhuset utgår i sin internprissättning från en 

prislista, som egentligen är inspirerad av internpriser från landstinget i Skåne (södra 

sjukvårdsregionen)
139

. Med andra ord har sjukhuset inte någon egenhändigt utformad prislista 

över interna kostnader i sin egen verksamhet. Internpriserna utgår sålunda inte från någon 

självklar kalkylmodell
140

. Bergstrand menar att egna förkalkylerade priser är viktigt dels för 

att självkostnadspriset ska vara effektivt, samt att levererande enheter ska få motivation att 

agera effektivt
141

. Blekingesjukhusets avsaknad av en egen kalkyl, anser vi därför inte vara till 

gagn för internprissystemet. Vidare sker årligen en kontinuerlig uppräkning av dessa priser 

genom en fastställd procentsats kring 2-3 % beroende på hur kostnaderna sammantaget sett ut i 

regionen
142

. Risken är således att denna uppräkning inte alls är särskilt regelrätt. Konsekvenserna kan 

bli eller blir ett vilseledande pris, vilket i sin tur försvårar avdelningens arbete mot ett nollresultat, likt 

Olve och Samuelson uttrycker det
143

. Köpande kliniker får dras med för högt debiterade priser och 
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uppvisar därmed kraftiga underskott, medan situationen för säljande kliniker är den motsatta
144

. Inför 

varje år får klinikerna en internbudget, som följaktligen ska täcka de interna utläggen. De interna 

priserna harmonierar dock inte med budgetramen, varför de egentligen inte har råd att köpa tjänsterna 

utan att i slutändan göra underskott.
 145

 

 

För att återigen anknyta till internprissystemets syfte, att skapa kostnadsmedvetenhet, ser vi 

här tydliga problem. Olve och Samuelson påpekar att om den som tar en resurs i anspråk ser 

kostnaden, stimuleras kostnadsmedvetenheten och resursslöseri kan på så vis motverkas
146

. Vi 

ställer oss dock frågan i vilken grad internprissättningen kan öka kostnadsmedvetenheten 

bland klinikerna om dessa inte är korrekt satta (vilseledande), det vill säga att man inte 

fastställer det exakta priset för en tjänst, utan tillämpar en sådan prissättning som skildrats 

ovan. Olve och Samuelson menar att det ligger på den köpande enhetens ansvar att bedöma 

den interna kostnadens rimlighet
147

. Här torde köpande kliniker inse att rimligheten i de 

internpriser som finns idag är liten, i jämförelse med den budget som tilldelas. Olve och 

Samuelson betonar vidare att syftet alltid måste beaktas då internpriserna sätts
148

. 

Blekingessjukhusets syfte är som sagt att skapa kostnadsmedvetenhet, för att minska 

resursförbrukningen. Samtidigt ska klinikerna inte ha något vinstsyfte. Grundprincipen borde 

därför vara att de interna priserna baseras på en självkostnad som bättre speglar verkligheten, 

för att kostnadsmedvetenhet ska kunna uppnås. Alltför höga kostnader tror vi, i enlighet med 

Olve och Samuelsons teorier, vilseleder köpande kliniker och försvårar möjligheten att dessa 

blir kostnadsmedvetna och syftet hamnar i skymundan.  

 

Vi har också uppmärksammat en irritation över att vissa tjänster är s.k. fria nyttigheter. I 

teorin är ett huvudargument att en enhet inte gratis ska kunna utnyttja vad andra enheter har 

tillhandahållit
149

. Om så är fallet ökar risken för överkonsumtion av tjänsten i fråga
150

. På 

frågan varför dessa tjänster är fria nyttigheter blir svaret följande: ”Det har jag frågat mig sen 

augusti 2008, då jag tillträdde den här tjänsten, så jag är inte helt nöjd med det. Problemet är 

att det inte finns något incitament för de andra klinikerna att lugna ner sig eller ta specifika 

prover. De kan egentligen blåsa på hur de vill, vilket i praktiken genererar en högre kostnad 

för oss externt.”
151

  

 

Att vissa tjänster är avgiftsfria anser vi, med det teoretiska perspektivet i åtanke, inte bidrar 

till minskad resursförbrukning utan har motsatt effekt
152

. Att inte tillämpa internprissättning i 

dessa fall gynnar inte internprissystemets tänkta syfte. 

 

I nuläget har syftet med internpriser på Blekingesjukhuset, som nämnts tidigare, förskjutits 

mot att man vill se flödena mellan kliniker och utifrån det fördela overheadkostnader
153

. Som 

prisstrukturen ser ut borde rimligtvis även detta syfte bli lidande. Att priserna är missvisande, 

såtillvida att de är för högt satta, borde komplicera fördelningen och troligtvis göra den 

bristfällig eller orättvis, något som vi får medhåll för i en av våra intervjuer. 
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”Fördelningsnycklarna och overheadkostnaderna blir fel”, säger en av de controllers vi pratat 

med
154

. Olve och Samuelson identifierar fyra centrala krav för ett fungerande 

internprissystem, där det bland annat nämns att interpriserna ska ge ett korrekt 

beslutsunderlag och mäta resultat på ett tillfredställande sätt
155

. På Blekingesjukhuset ser vi, 

som framkommit i detta avsnitt, klara brister på dessa punkter och prissättningen i sig är en 

fallerande länk i sammanhanget.          

5.4.2 Ansvar 

För ett fungerande internprissystem är det viktigt att ta hänsyn till och delegera ett 

systemansvar, som innefattar utveckling, drift och övervakning av systemet både ur ett 

principiellt och tekniskt perspektiv. Olve och Samuelson poängterar att controllern har en 

betydande roll i detta avseende.
156

 Under våra intervjuer på Blekingesjukhuset har vi fått 

uppfattningen att det råder viss oklarhet kring vem eller vilka som har eller ska bära ansvaret 

för att systemet ska fungera ändamålsenligt. Sjukhuset har sedan en längre tid tillbaka saknat 

en utpräglad ekonomidirektör
157

. Istället har det funnits en befattning genom vilken en person 

har haft ett kombinerat ekonomi- och personalansvar, men där tonvikten legat vid det 

sistnämnda
158

. Det finns alltså en viss avsaknad av ett distinkt utdelat ansvar för 

internprissystemet, varigenom Olve och Samuelsons tankesätt inte kommer till utlopp. 

Följderna har av våra intervjuer att döma blivit ett förlegat system, som inte uppdaterats eller 

skötts målkongruent
159

. Frånvaron av någon som arbetar med och ser över systemet löpande 

har därmed varit påfallande. Vidare går det inte att lägga skulden på landstingskansliets 

controllers, som Olve och Samuelson menar ska bära ett stort ansvar tillsammans med 

ledningen för internprissystemet. Dessa har nämligen arbetat förhållandevis kort tid på sina 

aktuella positioner och har kanske inte hunnit förändra detta styrningsverktyg nämnvärt. Dock 

är de väl införstådda med problematiken kring internpriserna och en nyligen avslutad 

utredning har gjort att de fått upp ögonen för ämnet i fråga. Det bör också tilläggas att 

sjukhuset relativt nyligen tillsatt en ny renodlad ekonomidirektör, som alltså saknats tidigare. 

De controllers vi pratat med ser därför med tillförsikt och positivsim på framtiden och 

förväntar sig bland annat förbättringar av det nuvarande internprissystemet. Den tvetydiga 

eller vaga ansvarsfördelningen kan således vara ytterligare en faktor, som haft en negativ 

inverkan på det syfte internpriserna skulle tjäna.                

5.5 Implementeringen 

5.5.1 Medvetenhet  

Ett av de första rent praktiska stegen vid införandet av ett internprissystem är att förvissa sig 

om berörda personer utanför ekonomifunktionen förstår innebörden av interndebiteringar och 

internkrediteringar. Olve och Samuelson menar också att det verkliga testen ligger i just det 

praktiska användandet, för att syftet ska uppnås.
160

 För Blekingesjukhuset och för 

internprissystemets bästa borde detta betyda att exempelvis verksamhetschefer, som 
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visserligen har ekonomiskt ansvar men på intet sätt full insikt i ekonomistyrningen, måste 

underrättas om faktorer som internprissystemets syfte, funktion och vad det betyder för 

sjukhuset i stort. Något som vi ämnat undersöka under våra intervjuer har därför varit hur pass 

välunderrättade verksamhetscheferna är i detta avseende.  

5.5.2 Kunskap om syftet    

Samtliga intervjuade verksamhetschefer uppvisar en tämligen invigd kunskap om vilket syfte 

internprissystemet ska tjäna och vilka effekter som ska åstadkommas. De nämner enstämmigt 

att det rör sig om att medvetandegöra personalen om de interna kostnaderna, för att minska 

resursförbrukningen. Detta överensstämmer med det syfte personerna i ekonomifunktionen 

(controllers, ekonomidirektör mm.) menar att systemet ska uppnå. Ur denna synvinkel har 

implementeringen av systemet varit tillfredställande. Olve och Samuelson nämner att kunskap 

hos personalen om varför verksamheten har ett internprissystem är en grundförutsättning för 

dess praktiska funktion
161

. Samtidigt påtalar någon verksamhetschef att de egentligen inte fått 

någon information om varför internpriserna ska användas. Kunskapen om syftet verkar istället 

finnas där beroende på något slags sunt förnuft. Med det sagt ser vi ändå att förutsättningarna 

för att systemet ska fungera effektivt finns på Blekingesjukhuset, på grund av den trots allt 

existerande kunskapen om syftet.  

5.5.3 Kunskap om prissättningen  

En grundprincip för ett effektivt internprissystem är att berörda parter får reda på vad som 

ingår i det pris som debiteras respektive krediteras
162

. I det här fallet upplever vi, på basis av 

våra intervjusamtal, att det föreligger en del oklarheter på sjukhuset. En verksamhetschef på 

en köpande klinik förklarar klart och initierat vad som ingår i de interndebiteringar dennes 

klinik är involverad i. Det framkommer att en majoritet av priserna består av två 

komponenter, en abonnemangsdel och en rörlig del, vilket alltså överensstämmer med 

Kullvéns teorier om hur en interndebitering kan utformas
163

. Ett problem med 

abonnemangsbaserade priser är, enligt Kullvén, att det kan leda till överutnyttjande
164

. Vi ser 

därför att priserna borde övergå i att så stor utsträckning som möjligt vara rörliga.  

 

Abonnemangsdelen kan sägas utgöra en basal service, som alla betalar oavsett utnyttjande av 

exempelvis en laboratorietjänst, såsom prover etc. Den rörliga delen innebär att en köpande 

klinik betalar ett styckepris utöver den ordinarie abonnemangsdelen för exempelvis en 

röntgenundersökning.
165

 Vid samtal med en annan verksamhetschef, som basar över en 

säljande klinik, är kunskapen inte helt klar angående vad som ingår i det pris denne erbjuder 

sina kunder (köpande kliniker). Givetvis finns vetskapen om vad en undersökning kostar, med 

personalkostnader mm inräknat. Däremot tycks kunskapen om prisets uppdelning, i styckepris 

respektive abonnemangsdel, vara liten, dessutom vet de inte vad som ingår i denna 

abonnemangsdel. Effekter såsom kostnadsmedvetenhet kan mot bakgrund av detta inskränkas enligt 

Olve och Samuelson
166

.        
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För övrigt finns det ett kunnande bland verksamhetscheferna om hur själva prissättningen 

hanteras, det vill säga att den är baserad på södra sjukvårdsregionen och procentuppräknas 

varje år. Därmed finns kunskapen om de höga interna kostnaderna och bristerna i 

prisutformningen (basera priserna på andra sjukhus priser, som har helt andra omkostnader än 

Blekingesjukhuset). För att återigen dra paralleller till Olve och Samuelson och sammanfatta 

våra ståndpunkter i detta avsnitt, kan vi se att kunskapen om prisernas utformning är ganska 

ingående, med något enstaka undantag
167

. Orsaken till systemets ineffektivitet och att syftet 

inte efterlevts, borde därför sannolikt inte bero på dålig kunskap om prissättningen bland 

verksamhetscheferna
168

. Det är istället prissättningen, som sådan, som är felaktig vilket 

belysts tidigare. Möjligen kan å andra sidan just den här vetskapen, att priserna är för höga 

internt, vara en av orsakerna till den likgiltighet, som uttryckts under merparten av våra 

intervjuer. ”Vi vill ha något nytt, internprissystemet ger inga incitament över huvudtaget. De 

har inte haft någon större styrande effekt.”, säger en av verksamhetscheferna. Dessutom 

påpekas att priserna för exempelvis operationer borde revideras, då operationstjänsten anses 

vara något ineffektiv. Operationsavdelningen har långa bytestider, långa förberedelsetider och 

långa avvecklingstider. Detta medför att ungefär hälften av tiden är operationstid. Ändå 

debiteras den köpande kliniken samma pris oavsett om det rör sig om förberedelser eller 

operation. Här efterfrågar en av verksamhetscheferna en prisskillnad beroende på vilken 

aktivitet som pågår. Förberedelser ska helt enkelt inte kosta lika mycket som själva 

operationen i sig. På så vis skapas motivation till att reducera förberedelsetiden och 

avslutningstiden för en operation.  

 

En majoritet av verksamhetscheferna uttrycker också en missbelåtenhet över de interna priser, 

som rör varor och tjänster utanför den direkta kärnverksamheten, som t.ex. IT- tjänster mm. 

Dessa priser anses generellt vara för höga och en av verksamhetscheferna förklarar det 

komplexa i situationen mer ingående. Landstinget är internt styrda av upphandlingsavtal och 

kliniker tillåts därför inte handla externt, utan ska förhålla sig till dessa restriktioner. 

Verksamhetschefen, i fråga, åskådliggör ett scenario där en klinik skulle göra ett större inköp 

av en särskild vara. Om varan hade inhandlats via landstingets interna distributionskanaler 

och följt rådande upphandlingsavtal hade inköpet kostat ca 160 000 kr. Nu vände sig kliniken 

ändå till externa leverantörer och frångick gällande avtal. Åtgärden innebar att kliniken 

sparade ca 100 000 kr, men beslutet i sig var egentligen regelstridigt.          

 

Det som sagts ovan är ett bevis på att det finns en kostnadsmedvetenhet bland 

verksamhetscheferna och vilja att kunna påverka de interna pengarna i större utsträckning. 

Följande citat underbygger det här påståendet: ”Jag skulle hemskt gärna vilja köpa mer från 

externt håll, då kanske det blev effektivt för en gångs skull.”
169

 En annan verksamhetschef 

uttrycker också en form av kostnadsmedvetenhet, men denna yttrar sig något annorlunda med 

hänsyn till extern handel. ”Vi vet ju, går vi runt och handlar lite här och lite där, är det ju så 

att vi helt plötsligt har en budget som vi inte riktigt vet var vi har någonstans, men det är klart 

att vissa tisdagar och torsdagar skulle man vilja gå och handla externt.”
170

      

 

Varför leder då inte denna kostnadsmedvetenhet till en beteendeförändring i form av minskad 

resursförbrukning? Anthony och Govindarajan menar att en köpande enhet ska tillåtas att 
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handla externt om det ligger i deras intresse
171

. En av orsakerna till de uteblivna effekterna av 

internprissystemet, skulle därför delvis kunna häröras till det faktum att verksamhetscheferna 

uteslutande tvingas att handla internt. Vi ser att ett intresse för extern handel föreligger, varför 

verksamhetschefer i viss mån skulle tillåtas handla externt, enligt Anthony och Govindarajans 

teorier
172

. Bland andra Olve och Samuelson påpekar dock att det som är bäst för en specifik 

enhet inte nödvändigtvis är till gagn för verksamheten i stort
173

. Denna kunskap ser vi också 

till viss del finnas enligt det sistnämnda citatet ovan. Det gäller därför att besluta om någon 

form av kompromiss, gällande vad som ska kunna handlas externt och när kliniker måste 

acceptera de interna erbjudandena. Att handla vårdnära tjänster externt, torde sannolikt inte 

vara fördelaktigt för sjukhuset i stort, utan externhandeln borde rimligtvis begränsas till varor 

och tjänster som inte är direkt vårdrelaterade.           

5.5.4 Kunskap om sambandet mellan interna och externa kostnader  

Det är först på senare tid, i samband med det ekonomiskt prekära läget och de sparkrav som 

ställts på landstinget, som fokus börjat läggas på de interna pengarna. En vanlig uppfattning 

var tidigare, enligt de controllers vi pratat med, att de interna medlen sågs som ”monopol”- 

eller ”Kalle Anka”- pengar. Det går definitivt att se tecken på denna attityd bland 

verksamhetscheferna. En vanlig åsikt under våra intervjuer med dessa, är att det skulle vara 

önskvärt att använda ”riktiga pengar” istället för internpriser. Tecken på Olve och Samuelsons 

diskussion om att internpriser i vissa fall ses som låtsaspengar kan därför styrkas
174

. Då vi 

understryker att internpriser i nästkommande led eller i slutändan ändå kommer bli externa 

”riktiga pengar”, har verksamhetscheferna generellt uttryckt att det finns en oförståelse för ett 

sådant resonemang, både hos dem själva men också hos läkarna ute i verksamheten. 

Kopplingen, att överutnyttjandet av en tjänst internt, leder till att den som tillhandahåller 

tjänsten får ökade externa kostnader för exempelvis personal, maskiner mm tycks följaktligen 

vara svår att göra. ”Jag tror inte vi har pratat tillräckligt om detta, det har handlat om att vi ska 

leka affär och köpa av varandra. Nu har incitamentet kommit att om vi fick externa pengar 

skulle vi kunna alternativanvända dem, men det har inte diskuterats att det faktiskt redan nu 

kostar externa pengar. Den kunskapen är nog väldigt liten. Jag får nog erkänna att jag aldrig 

medvetandegjort detta för mig själv:”, säger en av verksamhetscheferna
175

. En annan är inne 

på samma spår och på frågan om hur stor kunskapen är om sambandet mellan externa och 

interna pengar hos personalen sägs följande: ”Vi har nog varit lyckligt förskonade från den 

kunskapen. Det har inte diskuterats.”
176

 Det här menar vi är ett tecken på att internpriser 

fortfarande har en ”Kalle Anka”- stämpel, vilken i mångt och mycket beror på dålig eller 

otillräcklig information vid implementeringen. En annan orsak till denna uppfattning beror på 

hur de interna pengarna betraktas vid årsbokslutet. För att täcka driften av en säljande kliniks 

verksamhet används den externa budgeten. Problemet här ligger i att, trots det höga 

överskottet som dessa kliniker har internt, gör de stora underskott externt. Detta beror på att 

procentuppräkningen på 2-3 % inte skildrar verkligheten, då kostnadsstegringen i själva 

verket ligger på 9-10 %. Verksamhetscheferna över de kliniker med interna plusresultat blir 

något indignerade över att de inte får kvitta den interna vinsten mot den externa förlusten när 
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bokslutet granskas. Konsekvenserna blir, ganska logiskt, att internpriserna, som ligger bakom 

det interna överskottet, ses som låtsaspengar.   

     

För övrigt väcker det sistnämnda citatet ovan en del andra funderingar. För att ett 

internprissystem ska fungera rent praktiskt betonar Olve och Samuelson att ledningen, under 

implementeringen, måste utröna huruvida berörda personer orkar ta del av och ta till sig 

information om interndebiteringar och internkrediteringar
177

. Orden ”lyckligt förskonade” 

tyder på en viss missnöjdhet och skepsis mot hur internprissystemet har fungerat och 

fungerar, men väcker även frågan om personalen utanför ekonomifunktionen verkligen är 

beredda att sätta sig in i och vill förstå effekten av de interna transaktionerna. Vår allmänna 

uppfattning, i och med våra intervjuer, är dock att det finns ett engagemang och en vilja att 

anamma förändringar som sker i verksamheten. Flera verksamhetschefer ger själva förslag på 

vilka förändringar de hade velat se och visar optimism mot de förändringar som redan nu är 

planerade för Blekingesjukhuset.  

5.5.5 Beteendeändring 

Trots det som nämnts i föregående stycke, ser vi klara svårigheter med att skapa en 

beteendeförändring, som i så fall skulle leda till minskad resursanvändning internt, även med 

ett fungerande internprissystem. Verksamhetens art är en bidragande orsak till detta 

ställningstagande. Aidemark skriver i en studie att läkare sätter sin medicinska 

professionalitet i främsta rummet, varför verksamhetens mål kommer att behandlas sekundärt 

om dessa står i konflikt med läkarnas medicinska beslut
178

. Aidemark får medhåll från Olve 

och Samuelson som framför att läkarna enligt lag har det medicinska ansvaret för sina 

patienter. Uppstår omständigheter som på något sätt skulle inskränka detta ansvar, skulle det 

här leda till att läkarna får svårt att klara av sina roller och förmodligen skulle sådana 

förändringar bemötas negativt.
179

 Vi ser alltså en avgörande men svårhanterlig uppgift i att 

påverka beteendet hos läkare och verksamhetschefer. Även om dessa är eller blir medvetna 

om kostnaderna är det fortfarande inte säkert att önskade effekter med internprissystemet 

uppnås. Under en intervju med en verksamhetschef nämns att det sker ett informationsutbyte 

genom en dialog mellan verksamhetschef och läkare om den överkonsumtion som uppdagats 

på Blekingesjukhuset. ”I den här dialogen skulle det hända någonting, men det gör det inte. 

Internprissystemet är inte effektivt i den bemärkelsen att det ska modifiera vårt medicinska 

beslutsfattande.”
180

 Här går det till viss del att skönja tecken på Aidemarks samt Olve och 

Samuelsons resonemang, då det förefaller vara svårt att rucka på det medicinska 

beslutsfattandet. ”Hälso- och sjukvårdslagen är mer styrande för mig.”
181

 är ett annat citat som 

stärker detta påstående.          

 

Sjukhusets ekonomidirektör påpekar att hans uppgift inte är att spara pengar utan att 

medvetandegöra om vad saker och ting kostar. ”Det handlar om helheten. Medvetenheten att 

det kostar kanske ändrar beteendet. Ibland får man också ta på sig koncernhatten. Det handlar 

inte bara om min värld, utan om hela landstinget.”, säger han
182

.  Det är vår åsikt att detta 

måste implementeras främst på läkarnivå, då verksamhetscheferna redan har god kännedom i 
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ämnet. Läkarna har trots allt det ”exekutiva” ansvaret för exempelvis vem som ska röntgas 

etc. Samtidigt gäller det att beakta den säljande klinikens ansvar, såsom Olve och Samuelson 

beskriver det
183

. De framhäver att det ligger nära till hands att tro att införandet av en 

internprissättning verkar genom att mottagaren blir mer kostnadsmedveten och att 

resursförbrukningen därmed minskas
184

. Dock ligger ofta det verkliga ”klippet” i att 

leverantörens beteende ändras
185

.  I en av våra intervjuer betonas att det i många fall är den 

säljande kliniken som avgör om vilken typ av undersökning som ska utföras. En läkare kan 

förorda att t.ex. en viss typ av röntgenundersökning utförs, men det är röntgenavdelningen 

(leverantören) som i slutändan avgör om den verkligen ska utföras
186

. Från leverantörens håll 

ifrågasätts på så vis vissa röntgenremisser, men långt ifrån alla remisser kontrolleras särskilt 

noga. Undermånliga eller ofullständiga remisser ska skickas tillbaka, vilket således sker till 

viss del, men inte konsekvent
187

. Leverantörernas beteende och ansvar för att få ner 

överkonsumtionen skulle därför, i enlighet med Olve och Samuelsons tankesätt, kunna ändras 

respektive utökas
188

. I samma intervju betonas också att det på akutmottagningen, som skickar 

stora mängder patienter till röntgen, ofta finns den lägsta kompetensen bland läkarna, det vill 

säga allmänläkare eller läkare under AT- tjänstgöring. Dessa får ofta för dålig stöttning, när 

det gäller att ställa diagnoser utan att ta alltför många blodprover eller röntgenbilder.
 

Internprissystemet spelar här en underordnad roll och för att ändra detta beteende får man gå 

in på ett djupare plan, där internpriser ensamt inte har någon effekt, utan bättre stöttning av 

erfarna läkare blir viktig.
 189

  

5.5.6 Uppföljning 

En annan tänkbar förklaring till att internprissystemet inte fått önskad genomslagskraft, kan 

bottna i hur uppföljningen av de interna finanserna har hanterats på Blekingesjukhuset.  

Aidemark och Lindkvist behandlar i en studie från 2001 ämnet ekonomistyrning inom 

sjukvården och fastslår att ekonomisk planering och uppföljning är viktiga processer, som har 

stor betydelse för verksamhetschefernas kostnadsmedvetenhet.
190

 Den ringa eller rättare sagt 

obefintliga uppföljningen av de interna finanserna på sjukhuset blir här påfallande. 

Budgetuppföljningen koncentreras i detta sammanhang enbart till de externa kostnaderna och 

ingen tonvikt läggs därmed på interna affärer. ”Det är ingen som bryr sig om man har köpt 

exempelvis mycket mer röntgen än vad budgeten medger. Detta är inte intressant, ingen ställs 

till svars varför man har avvikelser på de interna kostnaderna.”
191

 Följande citat, från en av de 

controllers vi intervjuat, sammanfattar tämligen väl i vilken utsträckning internprissystemet 

och dess effekter följs upp på sjukhuset. Även planeringsstrategen bestyrker detta resonemang 

och nämner bland annat att: ”De interna pengarna betyder ingenting. Det är inte lika fult att ha 

överskridande på dem, som på de externa.”
192

 Vi ser, trots denna undermånliga uppföljning, 

att en form av kostnadsmedvetenhet finns bland merparten av de intervjuade 

verksamhetscheferna, vilket således står i viss kontrast till Aidemarks och Lindkvists 
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resonemang
193

. För att exemplifiera detta ställningstagande ytterligare kan vi återigen blicka 

tillbaka mot några av de intervjuer vi utfört med verksamhetschefer. Vi har tidigare nämnt hur 

en av verksamhetscheferna förespråkade högre effektivitet och prisjusteringar gentemot 

operationsavdelningen. Ett annat exempel, som också nämnts tidigare, beskrev hur en 

verksamhetschef, vid ett inköp, frångick sjukhusets regler om att handla internt och istället 

gjorde inköpet från externt håll för att spara pengar. Detta torde vara tecken på ett existerande 

mått av kostnadsmedvetenhet i organisationen.  

 

För att ett internprissystem ska kunna fungera som ett effektivitetsverktyg, exempelvis för att 

som i vårt fall minska resursförbrukningen i en verksamhet, betonar Brorström och Solli 

vikten av att kunna mäta hur bra man har lyckats.
194

 Vi har nyss konstaterat att en form av 

kostnadsmedvetenhet förekommer bland verksamhetscheferna. För att ta det här ett steg 

längre och effektivsera användningen av interna resurser kanske uppföljningen, såsom 

Brorström och Solli uttrycker det, blir avgörande
195

. Avsaknaden av ekonomisk uppföljning 

på Blekingessjukhuset (internt sett) har kanske, med andra ord, inte haft så stor inverkan på 

hur pass medvetna verksamhetscheferna är avseende de interna kostnaderna. Denna 

medvetenhet har varit och är ganska stor, men för att effektmålet minskad resursförbrukning 

ska uppnås krävs det, likt Brorström och Solli poängterar, en mätning av hur bra man 

lyckats
196

. Att ingen intern uppföljning har gjorts kan därför vara en bidragande orsak till de 

klena effekter internprissystemet frambringat.  

5.6 Diskussion kring förbättringsförslag 

Vi har i analysen redan antytt vissa förbättringar som borde ske av det nuvarande 

internprissystemet på Blekingesjukhuset. Här kommer vi mot bakgrund av vår analys och de 

teorier som nämnts, kort sammanfatta vilka förbättringsförslag vi anser borde komma till 

stånd på sjukhuset. Det har kommit synpunkter från framförallt verksamhetscheferna att de 

vill ha en beställarutförarmodell. Någon efterfrågar en uppdragsdialog med överordnade 

chefer, där exempelvis en avdelning har en diskussion med beställarorganisationen angående 

hur många undersökningar denna räknar med att göra under en viss period. De kommer 

överrens om antalet och hur mycket pengar avdelningen i fråga behöver för att utföra den 

aktuella tjänsten. Om det sedan visar sig att antalet undersökningar kommer att överskridas 

sker en ny diskussion och en beställning av nya undersökningar utförs, samtidigt som mer 

pengar utfördelas.
197

 Aidemark och Lindkvist har i sin studie om ekonomistyrning inom 

sjukvården kommit fram till att en beställarutförarmodell inte adderar någonting till det 

organisatoriska engagemanget eller skapar kostnadsmedvetenhet bland personalen. Vi anser 

därför att en beställarutförarmodell inte gynnar användningen av internprissystemet och ser 

därför inte modellen som ett förbättringsförslag. De förbättringsförslag som vi ser som mest 

relevanta är istället följande: 
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 Kalkylmodell – Vi ser här att priserna måste revideras och helst borde sjukhuset ha en 

egen kalkylmodell så att priserna blir de mer rättvisande och inte baseras på andra 

sjukhus omkostnader, i likhet med Olve och Samuelson
198

. Detta skulle medföra att 

priserna inte behöver procentuppräknas. Vad gäller prisbilden i form av en 

abonnemangsdel och en rörlig del måste det finnas större kunskap om vad olika 

kliniker tar betalt för (vad som ingår i abonnemangsdelen bl.a.), vilket borde främja 

kostnadsmedveten. En övergång mot enbart rörliga priser vore att föredra i enlighet 

med Kullvéns
199

 teorier. Om minskad resursförbrukning vill uppnås bör de antalet 

tjänster som är fria nyttigheter ses över, vilket även Olve och Samuelson
200

 behandlar 

sina teorier. 

 Ansvar – Vad gäller processen dvs. hur internprissättningen hanteras måste någon 

eller några få ett ansvar, i enlighet med Olve och Samuelson
201

, för att säkerställa att 

systemet fungerar. Både köpande och säljande kliniker bör ta ett ansvar för att få ner 

resursförbrukningen, vilket även behandlas av ovanstående författare
202

, mycket kan 

vara vunnet om säljande kliniks beteende ändras (se vidare i analysen). 

 Kravanalys – Det är viktigt att fundera kring vad systemet ska användas till och att de 

personer som berörs av systemet ska få information om det, vilket även Olve och 

Samuelson
203

 poängterar, vilken hitintills har varit bristfällig. I nuläget får 

verksamhetscheferna ingen tydlig information, men de har ändå viss kunskap om vad 

det handlar om. Detta beror mer på sunt förnuft än information uppifrån. 

 Information bör också ges angående att de interna kostnaderna i slutändan ger externa 

kostnader, vilket även Olve och Samuelson
204

 påvisar. 

 Uppföljning – För att motivera till kostnadseffektivitet och kostnadsmedvetenhet, 

krävs uppföljning av de interna finanserna, inte bara fokus på de externa finanserna. 

Det bör ske en mätning av de interna prestationer och finnas en tydligare målsättning 

för dessa, i enlighet med Brorström och Solli
205

. 

 Externa tjänster – Se över möjligheten att köpa vissa tjänster externt för att gynna 

verksamheten i stort och göra det möjligt för verksamhetscheferna att ge utlopp för 

den kostnadsmedvetenhet de faktiskt uppvisar, vilket vi får medhåll från i Anthony 

och Govindarajans
206

  teorier.  
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6. Slutsats 

Denna utvärdering av internprissystemet och dess avtryck på Blekingesjukhuset har gett ett 

övervägande negativt resultat. Utifrån våra bedömningskriterier har systemet inte 

åstadkommit någon direkt reell förändring av verksamheten och systemet har heller inte löst 

det problem som var tanken. Vi har genom utvärderingen förstått att internprissystemet 

används i syfte att skapa kostnadsmedvetenhet, för att eliminera överutnyttjandet av interna 

resurser. Vi har också kunnat konstatera att syftet inte efterlevts till fullo och systemets 

avtryck eller förväntade effekter därför har varit små. Genom undersökningen har vi dock sett 

tendenser på ett ”kostnadsmedvetenhets-tänk” bland de verksamhetschefer som intervjuats. 

Den andra hypotesen i vår utvärderingsmall får därför anses vara mest giltig. Huruvida 

kostnadsmedvetenheten helt kan tillskrivas internprissystemet är inte klarlagt. Vi ser 

emellertid att merparten av de intervjuade verksamhetscheferna har ifrågasatt vissa höga 

interndebiteringar, varför internprissystemet delvis haft viss effekt. Det har yttrat sig såtillvida 

att t.ex. en verksamhetschef på en köpande klinik efterfrågar högre effektivitet av sin motpart 

vid tjänstens utförande. Samtidigt är det inte möjligt att dra alltför stora slutsatser avseende 

kostnadsmedvetenheten eftersom ekonomisk kunskap kan skilja sig avsevärt mellan 

verksamhetschefer och vi har endast intervjuat ett begränsat antal av dessa. Varför 

internprissystemet inte åstadkommit några effekter, i form av minskad intern 

resursförbrukning, beror på en rad olika element och svaret på denna fråga är inte helt 

distinkt. Vi ser i huvudsak ändå 4 bakomliggande faktorer härtill: 

 

 Ingen har haft ansvaret – Ingen tycks ha haft det övergripande eller yttersta ansvaret 

för systemet ska fungera.  

 Ingen uppföljning – Det har inte skett någon uppföljning av de interna kostnaderna 

eller den interna resursförbrukningen. Fokus har hela tiden legat på de externa 

kostnaderna. 

 Låtsatspengar – De interna pengarna har setts som låtsatspengar och det tycks till 

viss del vara svårt för verksamhetschefer att se sambandet mellan interna och externa 

kostnader. Att interna överskott inte får nyttjas till att avräkna externa förluster i 

bokslutet är en av orsakerna härtill. Överskottet förs istället tillbaka till de kliniker 

som gått med förlust. Vi vill understryka att verksamhetscheferna på intet sätt verkar 

okunniga, men eftersom fokus och uppföljning hela tiden riktats mot externa pengar, 

har de interna förbisetts och blivit ”Kalle Anka pengar”. Vid påpekandet verkar de 

intervjuade verksamhetscheferna ha kunskapen om att det handlar om riktiga pengar.  

 Svårt att ändra beteendet – Genom framförallt teorin, men också genom 

indikationer under våra intervjuer, har vi insett svårigheten i att ändra en läkares 

beteende att minska exempelvis antalet patienter som skickas till röntgen etc. Trots att 

verksamhetscheferna säger sig informera underordande läkare om att tänka på 

resursförbrukningen händer ingenting i denna dialog. Det ska dock påpekas att denna 

slutsats är fragmentarisk, då inga intervjuer med läkare ute ”på golvet” gjorts. Av de 

verksamhetschefer som de facto har intervjuats, är merparten dock läkare till yrket och 

borde därför ha tämligen god insikt i vad de pratar om.  
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Vidare har vi kunnat konstatera brister i den rent strukturella utformningen av 

internprissystemet. Prissättningen är bristfällig, vilket innebär att de interna priserna är för 

högt satta och blir därmed vilseledande. Konsekvenserna blir stora skillnader mellan köpande 

och säljande klinikers interna resultat och utfördelningen overheadkostnader på basis av 

internprisflödet mellan avdelningarna kan också bli skev. Vi har inte kunnat fastslå om 

prissättningen, som sådan, påverkat systemets tänkta ursprungliga syfte (kostnadsmedvetenhet 

och minskad resursförbrukning). Det är ändå vår åsikt, som nämnts i förbigående, att 

verksamhetscheferna i viss mån är kostnadsmedvetna, men sannolikt har internprisernas 

utformning givit en något snedvriden bild till denna kostnadsmedvetenhet.  

 

Kunskapen om internprissystemets tänkta huvudsyfte tycks vara god bland de personer som 

ingått i vår undersökning, vilket kanske inte beror så mycket på god information uppifrån utan 

snarare allmänt förnuft.  

 

Vi anser slutligen att viljan och motivationen till förändringar av nuvarande 

ekonomistyrsystem finns på Blekingesjukhuset, ända från ekonomdirektör till controllers och 

verksamhetschefer. Om internpriser ingår i denna förändring får dock framtiden utvisa. 

Genom de uppgifter och tolkningar som gjorts i denna uppsats, menar vi att de i första hand är 

implementeringen av internprissystemet som bidragit till att syftet och de förväntningar som 

fanns på systemet inte infriats. Förändringar fordras trots allt på alla de punkter som vi tagit 

upp, dvs. av implementeringen, processen och strukturen.             

6.1 Reflektioner 

Vad som hade kunnat förbättra och stärka vår studie är att fler intervjuer med 

verksamhetschefer kunde gjorts och att vi dessutom kunde tillfört ett läkarperspektiv på 

studien, vilken kännedom de har om internpriser och hur det påverkar deras beslut. I mån av 

tid har vi inte ansett detta vara möjligt.  

6.2 Kunskapsbidrag 

Studien bör vara till hjälp för Blekingesjukhusets och andra offentliga verksamheters 

utveckling av nya eller förbättring av existerande internprissystem.  

6.3 Förslag till fortsatta studie 

Det hade varit intressant att göra en fältstudie och jämföra olika sjukhus internprissystem. På 

så vis skulle skillnader kunna identifieras och de jämförda sjukhusen skulle därmed kunna dra 

lärdomar av varandra.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuformulär controllers  

Namn: 

Befattning: 

 

Bakgrund 

Kan du beskriva vad din befattning innebär i stora drag? 

Hur länge har du jobbat inom Landstinget? 

Hur ser organisationen ut på Blekingesjukhuset?  

 

Ekonomistyrsystemet 

Hur pass stort inflytande har du i det ekonomistyrningssystem som finns? 

Vilka är enligt dig de viktigaste delarna i ekonomistyrningen? Varför? 

 

Internprissystemet 

Kan du beskriva hur internprissystemet mellan kliniker är uppbyggt och fungerar? När 

infördes internprissystemet? 

Varför är det uppbyggt på det här sättet? Vilka effekter vill ni uppnå? 

Hur långt ner i organisationen sträcker sig internprissystemet? Finns det strukturella nivåer? 

Vilka tilldelas ansvar för att systemet skall fungera? 

Har systemet förändras på något sätt genom åren? I så fall varför? 

Finns det klara instruktioner för hur internpriserna mellan avdelningar ska sättas? Vem/vilka 

bestämmer internpriserna? I så fall hur? Hur ofta justeras priserna och när sker det? 

Vilket är det huvudsakliga syftet till att internpriser används? (skapa kostnadsmedvetenhet 

och ett lönsamhetstänk bland klinikerna, kunna fördela ut fasta kostnader på ett rättvisande 

sätt, för prestationsmätning) 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med internpriser?  

Hur viktigt tycker du internprissystemets roll är på Blekingesjukhuset? Hade du velat förändra 

internprissystemet på något sätt eller ser du andra alternativ? Varför? 

Anser du att internpriser ger ett bra beslutsunderlag? Utvärdera gärna. 

Utvärderar ni internprissystemets effekter på något sätt? 

 

Klinikerna 

Vilken typ av ekonomiskt ansvar har de olika klinikerna? Varför? 

Har klinikerna uppsatta mål för den interna verksamheten? (avseende ex. förbrukningen av 

interna resurser mm.) Vad händer i så fall om dessa mål inte uppfylls?    

Hur ser resultatet för varje klinik ut internt sett? Vilken är enligt dig den största anledningen 

till att det ser ut så här? 

När ni budgeterar kostnader för kliniker hur går ni tillväga? (internt) 

Hur fördelas de fasta kostnaderna ut på kliniknivå? 

Hur stor möjlighet har klinikerna att påverka sina interna kostnader? Kan de ex. köpa tjänster 

mm. från externt håll om detta är billigare än att handla internt? Vilka restriktioner finns? 

Hur ser det ut för Blekingesjukhuset totalt sett? 

När sjukhuset behöver vidta sparåtgärder, har det påverkat hur ni ser på interna kostnader? 
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Får klinikerna information om hur de interna transaktionerna påverkar Blekingesjukhuset i 

stort?   

Har ni fått några synpunkter från klinikerna angående internpriser? 
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Bilaga 2 – Intervjuformulär verksamhetschef 1 

Namn: 

Befattning: 

 

Bakgrund 

Kan du beskriva vad din befattning innebär i stora drag? 

Hur länge har du jobbat inom Landstinget? 

 

Ansvar 

Vilken typ av ekonomiskt ansvar har du? Varför? 

Hur stor möjlighet har klinikerna att påverka sina interna kostnader? Kan de ex. köpa tjänster 

mm. från externt håll om detta är billigare än att handla internt? Vilka restriktioner finns? 

 

Internprissystemet 

Kan du beskriva hur internprissystemet mellan kliniker är uppbyggt och fungerar? Hur länge 

har du arbetet med internpriser på landstinget? 

Får ni eller har ni fått tydlig information om varför internpriser används? 

Vad styr hur mycket du får betala eller ta betalt, för en vara eller tjänst internt sett? (Vilken 

typ av priser tillämpas) 

Finns det klara instruktioner för hur internpriserna mellan avdelningar ska sättas? Vem/vilka 

bestämmer internpriserna? I så fall hur? Hur ofta justeras priserna och när sker det? 

När klinikens kostnader budgeteras, hur går ni tillväga? (Hur fördelas fasta kostnader ut bland 

klinikerna?)   

Har kliniken några uppsatta mål avseende klinikens interna resultat (ex. budget)? Sker det i så 

fall någon uppföljning? 

Blir din klinik på något sätt bedömd efter hur mycket ni köper eller säljer internt? Hur 

påverkar dessa bedömningar i så fall dig? 

Hur har landstingets sparkrav påverkat klinikens syn på externa och interna finanser?  

Har du upplevt några problem med systemet som det ser ut idag? Vilka för- och nackdelar ser 

du? Vill du se några förändringar? 

Är det meningen att de pengar klinken tilldelas ska täcka de interna kostnader som kliniken 

har eller är de bara uträknade efter de externa kostnaderna? 

Har internprissystemet förändras på något sätt genom åren? I så fall varför? 

Hur stor kunskap har personalen om hur de interna transaktionerna påverkar 

Blekingesjukhuset i stort?   
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Bilaga 3 – Intervjuformulär verksamhetschefer 2 & 3  

Namn: 

Befattning: 

 

Bakgrund 

Kan du beskriva vad din befattning innebär i stora drag? 

Hur länge har du jobbat inom Landstinget? 

 

Ansvar 

Vilken typ av ekonomiskt ansvar har du? Varför? 

Hur stor möjlighet har klinikerna att påverka sina interna kostnader? Kan de ex. köpa tjänster 

mm. från externt håll om detta är billigare än att handla internt? Vilka restriktioner finns? 

 

Internprissystemet 

Kan du beskriva hur internprissystemet mellan kliniker är uppbyggt och fungerar? 

I vilket syfte används internpriser?  

Får ni eller har ni fått tydlig information om varför internpriser används? 

Hur stor kunskap har personalen om hur de interna transaktionerna påverkar 

Blekingesjukhuset i stort?   

Vem/vilka bestämmer internpriserna? Har du någon vetskap om hur det går till när priserna 

bestäms?  

Hur ofta justeras priserna och uppdateras priserna? 

Vi har fått berättat för oss att en köpande klinik dels får betala en abonnemangskostnad och 

dels en rörlig kostnad (beroende på nyttjande). Vad täcker abonnemangskostnaden och vad 

täcker den rörliga kostnaden? 

Vad avgör hur stor del av overheadkostnaderna kliniken får? Spelar internpriserna någon roll i 

detta avseende?   

Har kliniken några uppsatta mål avseende klinikens interna resultat (ex. budget)? Sker det i så 

fall någon uppföljning/bedömning av prestationerna? 

Om ni har mål rörande de interna resultaten, hur motiveras ni då till att uppnå dem? 

Hur har landstingets sparkrav påverkat klinikens syn på externa och interna finanser?  

Har du upplevt några problem med systemet som det ser ut idag? Vilka för- och nackdelar ser 

du? Vill du se några förändringar? 
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Bilaga 4 – Intervjuformulär ekonomidirektör    

Namn: 

Befattning: 

 

Bakgrund 

Kan du beskriva vad din befattning innebär i stora drag? 

Hur länge har du jobbat inom Landstinget? 

 

Ekonomistyrsystemet 

Hur pass stort inflytande har du i det ekonomistyrningssystem som finns? 

Vilka är enligt dig de viktigaste delarna i ekonomistyrningen? Varför? 

 

Internprissystemet 

Vilket är det huvudsakliga syftet till att internpriser används?  

Utvärderar ni internprissystemets effekter på något sätt? 

Vem/vilka bestämmer internpriserna? Har du någon vetskap om hur det går till när priserna 

bestäms?  

Hur ofta justeras priserna och uppdateras priserna? 

Tycker du att internpriser är ett fungerande ekonomiskt styrmedel för den verksamhet ni 

bedriver? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med internpriser?  

Anser du att internpriser ger ett bra beslutsunderlag? Utvärdera gärna. 

Tycker du klinikerna ska ha uppsatta mål som rör det interna resultatet?    

Vem styr vilka upphandlingsavtal som upprättas? 

Vi har fått indikationer på att klinikerna tycker att de är styrda av för dyra upphandlade avtal 

och andra interna tjänster. De påtalar att de hade fått tjänsterna väsentligt billigare om de köpt 

de externt. Vad tror du behöver göras för att lösa denna problematik? 

Tror du Landstinget hade kunnat spara mer pengar om det fokuserats mer på de interna 

kostnaderna? 

Får klinikerna information om hur de interna transaktionerna påverkar Blekingesjukhuset i 

stort?   

Vet du om det förts fram synpunkter från klinikerna angående internpriser? 

Varför finns det en generell uppfattning om att interna pengar är ”Monopolpengar” eller 

”Kalle Ankapengar”? Hur anser du att dessa uppfattningar ska förändras och hur ska 

förståelsen, för att de interna kostnaderna i slutändan leder till externa kostnader, förbättras?  

 

Utredningen 

Som vi förstått finns det en pågående utredning kring internpriserna på Landstinget. Vilka är 

orsakerna till utredningen? 

Vad kommer utredningen att innehålla? 

Vad är målet med utredningen? 

Vad hoppas du att du kan tillföra som ekonomisk direktör för landstinget?   
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Bilaga 5 – Intervjuformulär planeringsstarteg landstingsservice 

Namn: 

Befattning: 

 

Bakgrund 

Kan du beskriva vad din befattning innebär i stora drag? 

Hur länge har du jobbat inom Landstinget? 

 

Ekonomistyrsystemet 

Hur pass stort inflytande har du i det ekonomistyrningssystem som finns? 

Vilka är enligt dig de viktigaste delarna i ekonomistyrningen? Varför? 

 

Internprissystemet 

Kan du övergripande beskriva hur internprissystemet mellan kliniker är uppbyggt och 

fungerar? 

Vilket är det huvudsakliga syftet till att internpriser används?  

Vilka effekter vill ni uppnå? 

Vem/vilka bestämmer internpriserna? Har du någon vetskap om hur det går till när priserna 

bestäms?  

Hur ofta justeras priserna och uppdateras priserna? 

Vi har fått indikationer på att vissa tjänster ex. IT upplevs som ganska dyra att köpa internt, 

varför är priserna så höga? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med internpriser?  

Anser du att internpriser ger ett bra beslutsunderlag? Utvärdera gärna. 

Utvärderar ni internprissystemets effekter på något sätt? 

Har klinikerna uppsatta mål för den interna verksamheten? (avseende ex. förbrukningen av 

interna resurser mm.) Vad händer i så fall om dessa mål inte uppfylls?    

Hur fördelas de fasta kostnaderna ut på kliniknivå? 

Vem styr vilka upphandlingsavtal som upprättas? 

När sjukhuset behöver vidta sparåtgärder, har det påverkat hur ni ser på interna kostnader? 

Får klinikerna information om hur de interna transaktionerna påverkar Blekingesjukhuset i 

stort?   

Har ni fått några synpunkter från klinikerna angående internpriser? 

Hur viktigt tycker du internprissystemets roll är på Blekingesjukhuset? Hade du velat förändra 

internprissystemet på något sätt eller ser du andra alternativ? Varför? 

 


