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Syfte: Syftet med min studie är att öka förståelsen för internprissättning inom en offentlig 
verksamhet.  

Metod: Uppsatsen är grundad på en kvalitativ fallstudie för att komma ner på djupet och 
undersöka tillämpningen av internprissättning inom en offentlig verksamhet. Jag har använt 
mig av personliga intervjuer för att samla in primärdata. Sekundärdata har samlats in från 
vetenskapliga artiklar och litteratur. Vidare har denna referensram jämförts med empirin för 
att jag skulle finna kopplingar och likheter mellan dessa för att försöka bidra till en ökad 
förståelse kring mitt valda studieområde.  

Slutsats: Min slutsats är att man inom Karlskrona kommun tillämpar en internprissättning 
som utgår från självkostnadskalkylering. Detta är lagstadgat och därmed lika för alla 
kommuner. Organisationsstrukturen verkar vara en avgörande faktor för hur utvecklat 
internprissystemet är inom organisationen. Fördelarna som kommer med ett välutvecklat 
internprissystem så som kostnadsmedvetenhet, korrekt kostnadsfördelning, ökad motivation, 
möjlighet till utvärdering och uppföljning av ansvarsenheter måste ställas mot nackdelarna 
med ett internprissystem. De nackdelar jag identifierat i min studie är att det är en kostsam 
process att utveckla ett omfattande system. Det kan även vara svårt att beräkna priser på vissa 
tjänster.  
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Abstract 

 

Title: Transfer pricing 

Author: Rebecca Nilsson  

Supervisor: Anders Wrenne 

Department: School of Management, Blekinge Institute of technology  

Course:  Bachelor’s thesis in business administration, 15 credits 

Purpose: The purpose of my study is to examine increase the understanding of transfer 
pricing in a public service  

Method: The essay is based on a qualitative case study to come down in depth and examine 
the application of transfer pricing within the public sector. I have used personal interviews to 
collect primary data. Secondary data are collected from scientific articles and literature. 
Furthermore, this frame of reference were compared with empirical data for me to find 
connections and similarities between them to try to contribute to a better understanding of my 
chosen field of study 

Results: My conclusion is that in Karlskrona municipality applies a transfer pricing based on 
cost calculation. This is statutory and therefore equal for all municipalities. The organizational 
structure seems to be a major factor in determining the transfer price system within the 
organization. The benefits that come with a well-developed internal pricing system so that 
cost-consciousness, proper allocation of costs, increased motivation, opportunity for 
evaluation and monitoring of responsible entities must be weighed against the disadvantages 
of an internal pricing system. The disadvantages I identified in my study is that it is a costly 
process of developing a comprehensive system. It may also be difficult to calculate the prices 
of certain services. 
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Förord  

Internprissättning är ett intressant styrverktyg inom decentraliserade organisationer. Det har 
framkommit i min studie att detta styrverktyg praktiseras inom offentlig verksamhet som har 
behov för kostnadsfördelning till följd av att de skapat resultatenheter. Jag har i min studie fått 
en insikt i det internprissystem som nyttjas inom Karlskrona kommun och jag har med hjälp 
av mina respondenter kunnat besvara mina frågeställningar.  

Jag vill därför rikta ett stort tack till de respondenter på Karlskrona kommun som har bidragit 
med sin kunskap och erfarenhet kring internprissystemet som nyttjas inom organisationen 
samt givit mig tillgång till relevant material för min studie.  

Jag vill vidare rikta ett tack till min handledare Anders Wrenne som givit konstruktiv kritik 
som har bidragit till hög motivation under min arbetsprocess.  

 

Karlskrona, 13 juni 2012 

 

Rebecca Nilsson 

  



Rebecca Nilsson  Internprissättning inom en offentlig verksamhet 

5 
 

Innehåll 
1. Inledning 7 

1.1 Bakgrund 7 

1.2 Problemdiskussion 8 

1.3 Frågeställning 9 

1.4 Syfte 9 

2. Metod 10 

2.1 Studiens utformning 10 

2.2 Fallstudie 10 

2.3 Datainsamling 11 

2.4 Intervju 12 

2.5 Val av företag 12 

2.5.1 Urval av intervjupersoner 13 

2.6 Studiens tillförlitlighet 13 

2.6.1 Validitet 13 

2.6.2 Reliabilitet 13 

3. Referensram 15 

3.1 Organisatorisk struktur som styrmedel 15 

3.2 Decentralisering 18 

3.3 Internprestationer 19 

3.3.1 Olika typer av interprestationer 19 

3.4 Internprissättning 20 

3.4.1 Syften och motiv med internprissättning 21 

3.5 Modeller för internprissättning 22 

3.5.1 Kostnadsbaserad internprissättning 22 

3.5.2 Marknadsbaserad internprissättning 24 

3.5.3 Förhandlade internpriser 25 

3.6 New public management 26 

4. Empiri 28 

4.1 Karlskrona kommuns organisationsstruktur och styrning 28 

4.5 Decentralisering 30 



Rebecca Nilsson  Internprissättning inom en offentlig verksamhet 

6 
 

4.6 Internprestationer 31 

4.7 Modell för internprissättning 31 

4.6 Syften, motiv med och effekter av internprissättning 33 

5. Analys 36 

5.1 Tillämpning av internpriser 36 

5.2 Internprissättning som motivationsskapare 39 

5.3 Internprissättning för utvärdering av resultatenheter 40 

5.4 Internprissättning för kostnadsbesparing 41 

5.5 Internprissättning för offentlig verksamhet 42 

6. Slutsats 44 

6.1 Tillämpning av internprissättning inom en offentlig verksamhet 44 

6.2 Bakomliggande faktorer för tillämpning av vald internprissystem 45 

6.3 Reflektioner 45 

Referenslista 47 

Bilaga 1- Information om Karlskrona Kommun 51 

Bilaga 2-Kommunallagen(1991:900) 53 

Bilaga 3-Intervjuguide Vildana Zorlak 54 

Bilaga 4-Intervjuguide enhetschefer och förvaltningschef 56 

 

Figurförteckning  

Figur 1Styrformer inom en organisation. ................................................................................. 17 
Figur 2Beskrivning av en divisionsorganisation ...................................................................... 20 
Figur 3Karlskrona kommuns organisationsstruktur.  ............................................................... 29 
Figur 4Fiktiva resultatenheter. ................................................................................................. 35 
 

  



Rebecca Nilsson  Internprissättning inom en offentlig verksamhet 

7 
 

1. Inledning  

 

Detta kapitel behandlar bakgrunden till det valda problemområdet som leder fram till 
studiens forskningsfrågor och syfte.  

 

1.1 Bakgrund  

När en organisation når en viss storlek blir det svårt för en ledare att kontrollera hela 
värdekedjan (Ax, Johansson & Kullvén, 2011). För att lösa detta problem formar man mer 
eller mindre självständiga divisioner inom organisationen och ansvaret decentraliseras ut till 
olika befattningshavare. Enheterna skulle kunna vara bolag eller affärsområde inom en 
koncern men det kan även vara divisioner, sektorer, avdelningar etc. inom en juridisk person. 
Dessa divisioner blir sedan ansvariga för sin egen ekonomi genom ett resultatansvar, 
balansansvar eller kostnadsansvar. Vilket ansvar som divisionen ska ha avgörs av ledningen 
(Ax et al. 2011).  

För att dessa divisioner ska kunna förvärva detta ansvar krävs att de rätta förutsättningarna 
finns för uppföljning och utvärdering av divisionens verksamhet (Ax et al. 2011).  När man 
skapar divisioner inom en organisation förändras samspelet mellan avdelningarna till följd av 
den nya ansvarsfördelningen. För att man ska kunna mäta och utvärdera varje division finns 
behovet för att bokföra de transaktioner som de gör. Då vissa divisioner inte endast säljer sina 
produkter på en extern marknad måste organisationen sätta priser på tjänster och produkter 
som förvärvas på den interna marknaden (ibid).   

Den handel som inte sker på den externa marknaden utan på den interna marknaden består av 
så kallade internprestationer (Ax et al. 2011). Olve & Samuelson (2001) menar att 
internprissättningen avser både varor och tjänster som transfereras internt mellan de olika 
enheterna. Det är genom att bestämma värdet på dessa internprestationer som man skapar ett 
internprissättningssystem (Ax et al. 2011).  Hur väl man gör detta kommer att påverka 
organisationens utveckling och ett korrekt utformat internprissättningssystem kommer att 
bidra till en strategisk kongruens, så att alla medarbetare arbetar mot samma mål (Nilsson, 
Olve & Parment 2010). 

Det finns olika metoder för att beräkna internpriser och vilken metod organisationen kommer 
att välja beror på vilket aggregerat mål man har för organisationen. Ledningen kan med stor 
valmöjlighet forma ett beräkningssystem för att påverka frekvensen av de interna 
prestationerna (Olve & Samuelson, 2008). De prissättningsmetoder som används mest i 
praktiken idag är marknadsorienterade internpriser, kostnadsbaserade internpriser, internpriser 
fastställda efter förhandlingar, centralt bestämda priser och nollpriser (Olve & Samuelson, 
2001). Ingen metod är teoretisk korrekt eller allmänt accepterad utan den formas efter den 
organisationsspecifika situationen. Om organisationens mål och vision förändras kan detta 
medföra att internprissättningen behöver modifieras (Olve & Samuelson, 2001).  

Tidigare forskning visar att det finns tre huvudsyften med att använda 
internprissättningssystem. Dessa är: ”Att bevara självständigheten bland divisionerna, att 
möjliggöra relevanta mätningar av divisionernas resultat och att ge divisionerna incitament 
att maximera hela företagets vinst”(Lantz, 2000).  
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Under största delen av 1900-talet präglades den offentliga sektorn av en stor expansion. 
Kostnadskontroll var ingenting som låg i fokus under denna tidsperiod, istället försökte man 
hinna med i utvecklingen i det välfärdssamhälle som höll på att byggas upp. Genom den 
offentliga verksamhetens dominans fick näringslivet svårt att utvecklas vilket har lett till att 
man under de senaste decennier börjat reformera den offentliga verksamheten för att styra den 
mot ökad effektivitet och sparande och därmed gynna näringslivet genom att den offentliga 
verksamheten konkurrensutsätts. Målet är att den offentliga sektorn ska styras med hjälp av 
samma metoder som de privata organisationerna. I takt med att den offentliga verksamheten 
vuxit uppkom behovet för att decentralisera ansvaret i likhet med den privata verksamheten 
(Olve & Samuelson, 2008).  

1.2 Problemdiskussion  

Många kommuner har under den senaste tiden haft ett behov av att dra ner på kostnader på 
grund av att man tidigare år överskridit budget. Ett exempel är Karlskrona kommun som i 
slutet av 2011 publicerade en artikel om barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2012 
vilken visade att man på grund av underskottet år 2011 ska försöka täcka dessa kostnader de 
två kommande åren. Det innebär att man ska göra besparingar på 38 miljoner under 2012-
2013 (ibid). Ett annat exempel på en kommun som är i behov av att dra ner på sina kostnader 
är Västerviks kommun, vilket gör att de måste formulera sin budget efter de nya 
förutsättningarna (VT, 2011). Dessa exempel belyser behovet att eliminera onödiga kostnader 
för våra kommuner. Då offentlig verksamhet är politiskt styrt medför det att politiker kommer 
med förslag på hur man ska dra ner på kostnader genom omorganisering och effektivisering 
(Sveriges radio P4, 2012).  

Vid behov av så stora besparingar måste man vidta de åtgärder man kan för att få en ökad 
kostnadskontroll. Ceder, Lantz & Larsson (2002)  menar att man gör detta med hjälp av en 
god ekonomistyrning. Han menar att för att nå vidare ner på divisionsnivå är 
internprissättningen ett bra styrverktyg, då man tydliggör vart kostnaden hör hemma och vad 
allting kostar på den interna marknaden. När prestationerna prissätts medför det att 
kostnadsmedvetenheten hos de berörda ökar (ibid). En organisation kan alltså enligt teorin 
med hjälp av internprissättningen på det sättet dra ner på onödiga kostnader.  

Ett av de huvudsyften som internprissättningen har är som tidigare nämnts att motivera och ge 
incitament till medarbetarna om hur de ska kunna maximera organisationens vinst. Då den 
offentliga verksamheten skiljer sig från privat verksamhet och näringslivet medför att man vid 
framtagning av ett internprissättningssystem inom den offentliga verksamheten måste ta 
hänsyn till dessa differenser (Olve & Samuelson, 2001). Enligt Boyne(2002), Lapsley och 
Wright (2003) styrs den offentliga verksamheten utifrån politiska restriktioner vilket innebär 
att möjligheterna till att lägga fram långsiktiga strategiska mål blir svårt då situationen kan 
förändras efter en mandatperiod. Boyne(2002) menar vidare att en offentlig verksamhet inte 
heller har det vinstmaximerande syfte som de privata organisationerna och näringslivet har 
men ändå kräver en kostnadskontroll för optimera utnyttjande av resurser och ha chans att 
utvärdera divisionernas verksamhet. Trots att de inte har ett vinstmaximerande syfte vore det 
på grund av de uppställda budgetkraven av intresse för offentlig verksamhet att utnyttja 
internprissättningen som styrverktyg fullt ut. Bergstrand (2003) menar att den ekonomiska 
fördelen med internprissättning inte varit i fokus hos offentlig verksamhet innan då man inte 
hade infört resultatansvar utan man primärt har använt sig av denna form av styrning i 
kostnadsfördelningssyfte.   
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Tidigare forskning visar att det förekommer en rad problem med implementering av interna 
priser i en organisation. Problemet med prissättningen av produkter som transfereras internt 
mellan resultatstyrda divisioner kan spåras tillbaka till 1800 talet (Lantz, 2000). Ett vanligt 
förekommande problem med internprissättning är hur företaget skall värdera de interna 
prestationerna och man kommer att få arbeta sig fram till en optimal lösning om 
organisationen upptäcker att prissättningen inte givit det bidrag man hade förväntat sig (Olve 
& Samuelson, 2001).  

Ett annat problem internprissättningen kan ge upphov till handlar om samordningen mellan 
divisionerna. Med det menas att det kan uppstå problem mellan avdelningarna i en 
divisionaliserad organisation, då divisionen ser sig som frikopplad från de andra divisionerna 
och därmed endast fokuserar på sitt eget resultat. Ledningen måste ha klart för sig vilka olika 
interna relationer som finns mellan företagets enheter och de krav de sätter på den 
ekonomiska samordningen. Vid samordningsproblem kan det även uppstå brister med 
informationsflödet mellan enheterna vid internprestationernas registrering, med det menar 
man att förståelsen för de olika resurserna som förbrukas i en enhet och det som har påverkat 
förbrukningen kan gå förlorad i informationen. Internprissättningen har som mål att lösa 
denna konflikt och skapa ett bättre informationsflöde mellan enheterna (Olve & Samuelson, 
2001).      

Det är alltså utifrån vilken organisationsstruktur man har som avgör i vilken utsträckning man 
använder sig av internprissättning. Sedan är det organisationens mål och vision som avgör 
vilken metod man använder sig av vid framtagningen av internpriser. Ändrar organisationen 
sina prioriteringar måste de se över sin internprissättning så den överensstämmer med vad 
man vill uppnå med prissättningen (Olve & Samuelson, 2001).  

Downes (2002) menar att kritik riktats mot kommunal verksamhet att de inte följer den 
snabba samhällsutvecklingen, är ineffektiva och inte möter samhällens nya behov på ett 
innovativt sätt. Han menar att man måste satsa på en effektivare organisation som bidrar till 
att man kan möta de nya kraven genom att förändra och anpassa sin verksamhet. Cunningham 
& Kempling (2009) menar att en kommunal verksamhet nödvändigtvis inte behöver ha 
svårare än den privata verksamheten möta förändringar men de visar i sin studie att motivet 
till förändring inom offentlig verksamhet ofta är ett helt annat än för de privata 
verksamheterna. Enligt Halonen-Akatwijuka & Propper (2006) är det största motivet till 
förändring inom offentlig verksamhet att man vill höja organisationens effektivitet och 
kvalitet.  

1.3 Frågeställning 

Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar: 

 Hur tillämpas internprissättning som styrverktyg inom en offentlig verksamhet? 

 Varför väljer de att tillämpa internprissättningen som de gör? 

1.4 Syfte 

Syftet med min studie är öka förståelsen kring internprissättning och tillämpningen av detta 
styrverktyg inom en offentlig verksamhet.  
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2. Metod   

 

Metodavsnittet kommer att redogöra för studiens utformning, mitt metodval, hur jag har 
genomfört mina intervjuer samt vilken data jag har använt mig av i studien.  

 

2.1 Studiens utformning  

Jag har valt att göra en studie där jag undersökt hur internprissättningen tillämpas inom en 
offentlig verksamhet och varför de använder sig av internprissättning. Då jag ville belysa 
vikten av att ha rätt internprissystem för den organisation man har valde jag att studera ett 
företag som är missnöjda med sitt internprissystem. Jag kan därmed studera organisationen, 
deras motiv till användningen av internprissättning för att se om det i praktiken stämmer 
överrens med det man vill uppnå. Därför kommer denna studie gå ner på djupet i den 
organisation som jag valt att studera, vilket är Karlskrona kommun.  

Utformningen av en studie kan göras med utgångspunkt i olika metodiska angreppssätt 
antingen kvalitativ eller kvantitativ. Den kvantitativa metoden innebär att man arbetar med 
siffror och mängder och gör sedan statistiska analyser över sitt resultat (Jacobsen, 2002). Den 
kvalitativa metoden innebär att man går ner på djupet för att få en djupare förståelse av det 
problem som studeras (Holme & Solvang, 1997). Jacobsen (2002) menar att undersökningens 
metod har stor betydelse för studiens giltighet och tillförlitlighet. Man ska ta hänsyn till dessa 
olika framgångsmetoder som finns och välja den som är lämpligast för att belysa sin egen 
problemställning. Holme & Solvang (1997) menar att man måste ha klart för sig vad man vill 
studera innan man bestämmer sig för vilken metod som passar bäst. Problemformuleringen 
och syftet styr vilken av metoderna som passar bäst just det ämnesområde man vill undersöka 
(Yin, 2007, Holme & Solvang, 1997).  

För att forma sin undersökning på rätt sätt bör man även ha klart för sig om studien är 
beskrivande (deskriptiv) eller förklarande (kausal) och om man vill ha en bredare (extensiv) 
eller djupare (intensiv) undersökning (Jacobsen, 2002). Även Yin (2007) tar upp exempel på 
olika utformningar av metoder för att utföra studier. Han menar att man måste gå genom olika 
utformningar innan man bestämmer sig för vilken metod som passar för just sin egen studie. 
Innan man bestämmer utformningen av metoden på studien måste man ha klart för sig 
följande: Vilken typ av forskningsfråga man har, om det krävs kontroll av beteendet i en 
specifik situation eller om man ska ha fokus på en aktuell händelse (Yin, 2007). 

Med tanke på uppsatsens frågeställning och syfte har jag valt en kvalitativ metod på min 
studie som är en djup (intensiv) och beskrivande (deskriptiv) undersökning. Detta kommer 
leda till att man får en djupare förståelse kring ämnet internprissättning och om en offentlig 
verksamhets internprissättning.  

2.2 Fallstudie  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod då jag undersökt en viss situation djupare. 
Fallstudie är enligt Jacobsen(2002) lämplig när man använder sig av en kvalitativ metod och 
vill få en djupare förståelse av en viss händelse eller den enskilda enheten. En fallstudie har 
ett kvalitativt förhållningssätt till den undersökta situationen, vilket innebär att den är 
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beskrivande, har fokus på att öka förståelsen samt att den är djupgående på en viss situation 
(Jacobsen 2002).  

Då jag haft som mål att bara undersöka en organisation var fallstudie ett bra alternativ. En 
fallstudie genomförs nämligen bara på ett objekt eller den specifika situation som man avser 
att undersöka. Jag har gjort min fallstudie på Karlskrona kommun där jag genomfört 
personliga intervjuer med förvaltningschefer samt chefen för ekonomistyrningsenheten. 
Jacobsen(2002) skriver att en fallstudie genomförs ute i verkligheten vanligtvis genom 
intervjuer eller observationer.  

Studien skulle besvara frågorna om hur internprissättningen tillämpas inom offentlig 
verksamhet och varför de valt att utforma internprissättningen som de gjort. Enligt Yin(2007) 
måste två kriterier kring frågeställningen uppfyllas för att studien ska kunna utformas som en 
fallstudie. Dessa kriterier är att frågeställningen ska innehålla antingen hur eller varför. Yin 
(2007) nämner även att användningen av fallstudie som undersökningsform byggs ofta upp 
med kvalitativdata men att den även kan innehålla kvantitativdata. Det beror på vilken 
inriktning forskarna vill ha på studien.  

Jag har valt att göra en fallstudie då jag hade ett problem där jag ville utreda och öka 
förståelsen kring hur internprissättningen tillämpas inom en offentlig verksamhet och varför 
de valt just den utformningen av internprissystemet. Att då använda mig av en fallstudie 
hjälpte mig att gå ner på djupet vilket ökade chanserna för att jag skulle komma fram till en 
deskriptiv slutsats.  

2.3 Datainsamling 

Det finns två huvudtyper av datainsamlingstekniker primär- och sekundärdata. Primärdata är 
den data som samlas in direkt från källan det vill säga genom intervjuer, observationer eller 
frågeformulär.  Sekundärdata är befintlig data så som tidigare forskning, vetenskapliga 
artiklar eller årsredovisningar. Yin (2007) tar upp sex olika datakällor: dokument, 
arkivmaterial, intervju, direkt observation, deltagande observation och fysiska artefakter. Jag 
har i min studie börjat med att samla in sekundärdata som berör de ämnen som min studie 
omfattades av. . Det jag har använt mig av har varit kurslitteratur, vetenskapliga artiklar samt 
tidigare forskning som behandlar ekonomistyrning, organisationsstruktur, internprissättning 
samt NPM. Detta för att studera och erhålla relevanta teoretiska kunskaper om dessa ämnen 
och för att försöka belysa om det finns skillnader mellan den offentliga verksamheten och den 
privata verksamheten. Jag har under arbetets gång kontinuerligt kompletterat min referensram 
med nya källor allt eftersom jag har haft behov av att täcka upp nya aspekter. 

För att jag skulle ha en god tillförlitlighet på mina källor har jag försökt att använda mig av 
ursprungskällor i de fall jag kunnat. Jag har även läst många andra studier på magisternivå för 
att undersöka deras källor i hänseende att finna dem som var frekvent förekommande inom de 
områden jag skriver om. Därmed anser jag att jag har varit kritisk till mina källor vilket man 
måste vara för att lägga en god grund inför sin studie. Jacobsen (2007) menar nämligen att när 
forskare använder sig utav sekundärdata måste de vara väldigt kritiska till var källan kommer 
från och hur trovärdig den är.  

För att samla in mitt empiriska material som skulle ligga till grund för att jag skulle kunna 
reda ut och besvara studiens frågeställningar har jag valt att använda mig av ostrukturerade 
personliga intervjuer som rekommenderas i en fallstudie. Vid en fallstudie använder man sig 
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ofta av ostrukturerade intervjuer som inte har fasta svarsalternativ utan ger utrymme för egna 
erfarenheter och subjektiva tankar (Holme & Solvang, 1997). 

2.4 Intervju 

Intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna i en fallstudie (Yin 2007). Intervjun 
förekommer då undersökaren och uppgiftslämnaren samtalar likt en vanlig dialog. Oftast 
genomförs intervjun genom ett personligt möte men den kan även genomföras via telefon. 
Parternas samtal om de olika förhållandena skall undersökaren anteckna, banda eller 
bådadera. De data som samlas in under samtalet skall sedan analyseras (Jacobsen 2002).  

Jag har valt att samla in primärdata med hjälp av personliga intervjuer till min empiri. Mina 
intervjufrågor(se bilaga 3 och 4) var utformade utifrån mitt teorikapitel. Frågorna arbetade jag 
fram genom att jag identifierade de huvudområden som var viktiga att redogöra för att kunna 
besvara min frågeställning. Jag började med att ta kontakt med dem jag skulle intervjua och 
klargjorde för dem vilken omfattning intervjun skulle ha och vilka ämnen den skulle beröra. 
För att uppnå en hög grad av tillförlighet valde jag att genomföra personliga intervjuer då jag 
kan läsa av situationen och därmed ställa ytterligare frågor för att reda ut osäkerheter som 
eventuellt uppstår. För att främja en öppen dialog använde jag mig av ostrukturerade 
intervjuer. Genom att använda sig av ostrukturerade intervjuer styr jag inte dialogen i någon 
fast riktning vilket leder till ett friare samtal och man kan därmed belysa områden man inte 
tagit i beaktning innan intervjun (Jacobsen, 2002).  Man kan med en ostrukturerad intervju 
engagera informanten till att dela med sig av ren fakta men även åsikter, värderingar, 
värderingar av situationen, föreställningar och attityder(Lundahl & Skärvad, 1999).  

Jag tog även tips från Jacobsen (2002) att ta med bandspelare och spelade in samtalet för att 
inte gå miste om viktig information som förmedlades under intervjun. Intervjuerna har sedan 
transkriberats och sammanställts till min empiri och jag har vid behov återkommit till mina 
informanter i de frågor där jag ansåg att det saknades information och behövde komplettera.   

2.5 Val av företag  

Då mitt mål med denna studie var att undersöka hur en offentlig verksamhet tillämpar sin 
internprissättning och varför de valt att utforma internprissättning som de gjort, valde jag att 
studera en kommun. För att en organisation ska ha användning av internprissättning 
förutsätter det att man har en divisionaliserad organisation (Lantz, 2002). Mitt val blev 
Karlskrona kommun dels då jag är student på Blekinge Tekniska Högskola som ligger i 
Karlskrona kommun men även då kommunen har en divisionaliserad organisation och 
använder sig av internprissättning som i dagsläget inte är tillfredställande (Zorlak, 120405). 
Närheten till studieobjektet ansågs vara till min fördel då tiden för genomförandet av studien 
är knapp och jag sparar värdefull tid för de intervjuer som jag planerat att genomföra då 
restiden inte blir så lång.  

För att få fram underlag kring behovet för en undersökning av internprissättningssystemet 
inom kommunen kontaktade jag kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg via mail. 
Jag fick genom henne bekräftat att det var ett väldigt aktuellt ämne just nu för Karlskrona 
kommun. Enligt henne har kommunstyrelsen för Karlskrona kommun beordrat en utredning 
av internprissättningen för att de politiskt ska kunna styra kostnaderna som 
internprissättningen omsätter dvs. fastigheter, kost, IT, till vissa delar städ. Efter den 
bekräftelsen att Karlskrona kommun dels använder sig av internprissättning samt att ämnet är 
aktuellt för omstrukturering just nu gör att jag hoppades att personalen var väl insatta i ämnet.  
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2.5.1 Urval av intervjupersoner  

Det är viktigt att tänka på vilka representanter i företaget som kan ge mig den information jag 
behöver för att kunna genomföra studien. Dels måste man tänka på informanternas 
position/titel samt deras kunskap/erfarenhet inom företaget (Jacobsen, 2002). Jag blev 
hänvisad av Brunsberg (120419) till de personer hon ansåg var berörda av 
internprissättningen inom Karlskrona kommun. Jag valde att först göra en intervju med 
Vildana Zorlak som är chef för ekonomistyrningsenheten. Jag förväntade mig att hon skulle 
hjälpa mig att reda ut Karlskrona kommuns organisationsstruktur, vilken 
internprissättningsmetod de använder och vilket syfte detta styrmedel ska fylla.  

Vidare valde jag att söka mig till förvaltningschefer för att få en bättre inblick i hur 
internprissättningen fungerar i praktiken. Den första jag valde att intervjua var Per Jonsson 
som varit förvaltningschef för äldreförvaltningen. Där har han fått erfara hur det är att agera 
som köpare av interna prestationer och kan besvara frågor kring upplevd kostnadsfördelning, 
motivation och kostnadsmedvetenhet. Jag valde äldreförvaltningen då de är en stor köpare av 
interna prestationer enligt Jonsson (120407).  

För att beröra den säljande parten av interna prestationer genomfördes en intervju med Eva 
Wrobel som är chef över kostenheten under serviceförvaltningen. Kostenheten ansågs vara en 
intressant enhet att studera då man relativt nyligen börjat prissätta sina tjänster och produkter 
som säljs intern (Brunsberg 120419). Jag intervjuade även Kent Lindström som är chef för 
serviceenheten då denna enhet har använt sig av internpriser under längst period och är den 
mest erfarna enheten av försäljning internt (Brunsberg, 120419). 

2.6 Studiens tillförlitlighet 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att studiens resultat ger en korrekt bild av verkligheten. 
Resultatet av en undersökning kan variera beroende datainsamlingen, analys och tolkning av 
resultatet (ibid). 

2.6.1 Validitet  

Validitet innebär att empirin måste vara giltigt och relevant. Det man mäter skall vara giltigt 
och att det man har mätt skall uppfattas relevant. Generell giltighet och relevans kan delas in i 
två delkomponent, intern giltighet och extern giltighet. Intern giltighet och relevans handlar 
om det man faktiskt mäter är det man tror sig mäta. Resultatens giltighet och om resultatet av 
ett fenomen är riktigt. Medan extern giltighet handlar det om resultatet som man kommit fram 
i ett begränsat område är giltig i andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Genom att utforma 
mina frågor utifrån den information som jag ville uppnå anser jag att jag har fått den 
information som jag efterfrågade.  

2.6.2 Reliabilitet  

Jag har genomfört min studie genom att noggrant försöka beskriva mitt studieobjekt för att 
öka graden av tillförlitlighet. När man gör en noggrann beskrivning minskar man risken för att 
läsaren ska missförstå informationen (Svensson & Starrin, 1996). Reliabilitet handlar om att 
empirin som samlas in måste vara tillförlitlig och trovärdigt. Undersökningen som man 
genomför måste genomföras på ett trovärdigt sätt. För att få en hög tillförlitlighet och ett 
trovärdigt resultat ska man kunna genomföra samma undersökning och få samma resultat 
(Jacobsen, 2002).  Jag anser att min studie har god reliabilitet då jag i förväg har tagit reda på 
vilka personer som besitter information kring mitt valda studieområde. Genom att jag har 
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spelat in mina intervjuer och renskrivit dem så minskar risken för informationsbortfall och jag 
kan genom kompletterande mail reda ut oklarheter. Om en studie har genomförts under 
samma förutsättningar som nu borde samma resultat ges då jag har försökt att leta efter 
mönster och kopplingar till teorin och utifrån denna dra mina slutsatser.  
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3. Referensram 

 

Detta kapitel innehåller teori om organisationsstruktur, decentralisering, internprissättning, 
internprestationer, internprissättningsmodeller samt motiv och syften med internprissättning. 

 

3.1 Organisatorisk struktur som styrmedel 

En organisation kan vara uppbyggd på olika sätt och strukturen som man beslutar sig för 
kommer att ligga till grund för hur ansvars- och arbetsfördelningen kommer att se ut inom 
organisationen (Olve & Samuelson, 2008). Organisationsstrukturen fungerar som ett 
styrmedel inom ekonomistyrningen och den tydliggör ansvarsfördelning, befogenheter, 
belöningar och personalstruktur. Val av struktur grundas i organisationens vision och syfte, då 
man genom olika strukturer skapar olika förutsättningar för organisationen. Genom att ha rätt 
organisationsstruktur för sitt ändamål kommer ekonomistyrningen att hjälpa organisationen 
att möjliggöra sin strategi (Nilsson, Olve & Parment, 2010). De vanligaste strukturerna som 
idag finns i praktiken är resultatenheter/divisionsorganisation, den ”bolagiserade” 
organisationen samt matrisorganisation (Olve & Samuelson, 2008). 

En organisationsform kan beskrivas på många olika sätt men Ax et al. (2011) använder sig av 
två modeller som förklarar det utifrån det vertikala perspektivet och det horisontella 
perspektivet. Ax et al. (2011) menar att det horisontella perspektivet bygger på att man ser 
organisationen som en värdekedja där alla enheter är sammankopplade med och beroende av 
varandra. Ax et al (2011) menar att fördelen med denna typ av organisation är att 
specialiseringen ökas i enheterna. Nackdelen menar de är att enheterna kan riskera att börja 
fokusera väldigt mycket på eget självförverkligande att de glömmer organisationen som 
helhet. Vidare förklarar Ax et al. (2011) att det vertikala perspektivet innebär en annan syn på 
företaget och man definierar med det synsättet den dagliga driften som en värdekedja som går 
vertikalt och utgår från kundens behov för att sedan sluta i kundvärde. Denna typ av 
hierarkisk organisation innebär att överordnade avdelningar styr dem som enligt strukturen 
befinner sig under dem. Ekonomistyrningen går därmed uppifrån och ner och ägarkraven 
bryts ner till delmål för avdelningarna. Fördelen med denna typ av organisationsform ska vara 
att kunden räknas som den viktigaste delen i processen och man tar därmed in deras 
perspektiv i ekonomistyrningen och man arbetar för förbättra de processer som bidrar till ett 
ökat kundvärde (Ax et al. 2011).  

Ax et al. (2011) menar att med ett horisontellt perspektiv på ekonomistyrningen kommer en 
organisation att bestå av resultatenheter eller divisioner vilket innebär att enheterna bedriver 
ett självständigt arbete inriktat på vissa produkter eller tjänster och därmed även en viss 
marknad. Fördelen med denna typ av struktur är att man på grund av sin självständighet kan 
fatta snabba beslut, man behöver inte vänta på beslut ska tas högre upp i organisationen och 
det dagliga arbetet kan effektiviseras (Ax et al. 2011). Enligt Anthony & Govindarajan (2007)  
kan denna organisationsstuktur bidra till att man ökar medarbetarnas motivation till att skapa 
goda resultat och det kan i förlängningen ha en god inverkan på deras kostnadsmedvetenhet.  

Enligt Brorström (1998) är det vid utformningen av en organisation med självständiga enheter 
upp till ledningen att avgränsa omfattningen av enhetens ansvarsområde. Brorström (1998) 
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definierar tre typer av ansvarsområden; kostnadsansvar, resultatansvar och balansansvar. 
Kostnadsansvar innebär att enheten har skyldighet att bedriva verksamheten efter en uppsatt 
kostnad. Brorström (1998) menar att man utvärderar enheten genom att bedöma kostnaden för 
verksamheten.  

Resultatansvar medför att enheten ansvarar för dess intäkter subtraherat med dess kostnader 
(Brorström, 1998). Förutsättningen för att en enhet ska kunna tilldelas ett resultatansvar är att 
den ansvarige måste ha möjligheten till att ta avgörande beslut kring kostnader och intäkter 
(ibid). Brorström (1998) menar att man vanligtvis använder sig av det som kallas för fiktiva 
resultatenheter inom kommunal verksamhet. Vilket innebär att enheterna får ett tilldelat 
kommunalbidrag som visar på vilket åtagande den har. Detta kommunalbidrag är enhetens 
intäkter som sedan ska täcka dess kostnader (ibid). Brorström (1998) menar att anledningen 
till att dessa enheter har resultatansvar till trots att deras intäkter kommer i form av bidrag 
handlar om att man vill skapa en god förutsättning för en tydlig redovisning över enhetens 
kostnader samt hur man har finansierat dessa kostnader. Brorström (1998) påpekar att en 
svårighet med den fiktiva resultatenheten är att när enheten har en tilldelad resurs kommer det 
att vara gynnsamt att genomföra så lite som möjligt för att hålla nere kostnaderna. Rädslan för 
att göra förbättringar av verksamheten som medför kostnader kan hindra utvecklingen av 
viktiga arbetsprocesser (ibid). Brorström (1998) menar att för att förhindra detta bör ledningen 
följa upp enhetens effektivitet genom att göra prestationsmätningar och uppföljningar. Lantz 
(2000) menar att denna typ av organisationsform gör att resultatenheterna kommer att fungera 
som ett ”företag i företaget”, som gör att chefen för enheten har ett ansvar för resultatet och 
med detta ansvar kommer beslutanderätt i dess operativa frågor. Risken med resultatenheter 
enligt Lantz (2000) är att man inte ser till hela organisationens bästa utan försöker att förbättra 
den egna enhetens resultat. En nackdel är att styrningen blir kortsiktig och kan förhindra 
effektivisering då man inte vill investera i något som inte ger avkastning direkt (Anthony & 
Govindarajan, 2007). 

Balansansvar innebär att enheten har ansvar för dess balansräkningsposter. Detta används i 
organisationer som har en mycket hög grad av decentralisering. Då har enheterna en 
tillgångssida och en skuldsida som de ansvarar för och därmed har möjlighet att påverka 
(Brorström et al. 1998).  

Olve & Samuelson (2008) definierar den ”bolagiserade” organisationsstrukturen som en 
vidareutveckling av den förstnämnda strukturen med resultatenheter och divisioner som 
fortfarande har ett horisontellt perspektiv på ekonomistyrningen. Vid denna organisationsform 
inför man ett ytterligare ansvar som innebär att enheten ska stå till svars för räntabilitet och 
finansiera sin egen drift. Enheten blir så pass självständig att den fungerar nu som ett 
dotterbolag. Fördelarna med denna typ av struktur är att ansvarfördelningen blir väldigt tydlig 
och den har en fördel ur ekonomistyrningsvinkel då balansräkningen blir mer realistisk för 
organisationen som helhet (Olve & Samuelson, 2008).  

Den tredje strukturen kallas för matrisorganisation och är ytterligare en vidareutveckling av 
de två förstnämnda strukturerna. Här tar man in det vertikala perspektivet och kombinerar 
detta med det horisontella perspektivet på ekonomistyrningen. Fokus ligger nu inte på 
enheternas självständighet utan betoning ligger på det beroendeförhållande som finns mellan 
dem och man fokuserar på att stärka deras samverkan (Ax et al. 2011). Denna 
organisationsform ses som ideal då befattningshavarna kan få ansvar för de delar av 
organisationen som är viktiga för företaget och man inför ett dubbelt ansvar för 
verksamhetens processer vilket leder till att effektivitet ökar och medvetenheten om rådande 
brister är lättare att upptäcka när man mäter samma process från olika håll. En nackdel med 
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denna organisationsform är att det kan uppstå konflikter mellan de som har det gemensamma 
ansvaret (Olve & Samuelson, 2008). 

Vilken som är korrekt av dessa strukturer är enligt Olve & Samuelson (2008) inte något man 
kan fastställa på ett generellt plan utan man måste se på varje situation, för varje organisation 
är unik och kräver en struktur som passar in i dess ändamål. Olve & Samuelson (2008) 
fastställer ändå några vägledande faktorer som enligt dem kan användas vid avgörande av 
vilken struktur som är lämplig. Hänsyn ska tas till företagets storlek, produkter, teknologi och 
osäkerhet på marknaden. Ett större företag kommer enligt dem att kräva mer specialisering 
och därmed övergå till att få fler självständiga enheter. Framställer man produkter som är 
aktuella på skilda marknader ökar även motivationen till att ha självständiga enheter (ibid).  

För att kunna mäta och bedöma enheternas resultat menar Bergstrand (2003) att man måste 
skapa ett välfungerande styrsystem som i förlängningen även kan motivera medarbetarna att 
lösa rätt problem samt sträva efter de rätta målen. Bergstrand (2003) tar upp fyra olika 
styrformer; direktstyrning, programstyrning, ramstyrning och målstyrning.  

 

Centralstyrd organisation            Decentraliserad organisation 

 

 

 

 

Figur 1Styrformer inom en organisation. Egenmodifierad version inspirerad av Bergstrand (2003) 

Direktstyrning innebär enligt Arvidsson (1971) att den centrala ledningen ger raka direktiv till 
medarbetarna vilket inte ger något eget ansvar eller incitament till eget initiativtagande.  En 
organisation som använder sig av direktstyrning är centralstyrd. Arvidsson (1971) menar att 
den snäva styrningen innebär att divisionerna inte har någon handlingsfrihet. Vi denna typ av 
styrning förutsätts det att ledaren har all den rätta kunskapen som krävs för att kontrollera 
organisationen. Enligt Bergstrand (2003) används denna typ av styrning endast i mindre 
organisationer då ledningen för en stor och komplex organisation varken kan ha kontroll över 
alla händelser eller inneha specialistkompetens inom alla områden. 

Programstyrning används enligt Bergstrand (2003) då ledaren inte längre har samma 
helhetssyn över organisationen som vid direktstyrning.  Han menar att vid en större 
organisation krävs det att man ger order centralt om hur vissa situationer ska hanteras då 
ledningen inte kan finnas på plats vid alla besluttaganden. Ledningen fastställer direktiv som 
visar hur den anställde ska agera i olika situationer (ibid).  

Direktstyrning och programstyrning är användbara i mindre organisationer som inte har behov 
av decentralisera befogenheter (Arvidsson, 1971) 

Ramstyrning innebär en friare form av styrning där ledningen sätter upp ekonomiska ramar 
för hur enheterna ska arbeta (Frenckner, 1989). Medarbetarna ska arbeta inom ramarna men 
har samtidigt valmöjlighet kring arbetets utförande (Arvidsson, 1971).    

Direktstyrning Programstyrning
  

Ramstyrning Målstyrning 
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Målstyrning innebär att ledningen sätter upp mål för de olika enheterna inom organisationen 
(Frenckner, 1989). Vid målstyrning har medarbetarna friheten att själva välja vilken väg de 
ska gå för att nå de uppsatta målen. Ett sådant mål kan innebära att enheten ska uppnå ett visst 
resultat. Varje mål som sätts upp ska kopplas till en resursram för att tydliggöra om vilka 
medel som finns tillgängliga för enheten (Frenckner, 1989).  För att målstyrning ska fungera 
effektivt menar Jacobsen & Horsvik (2008) att en förutsättning är att målen är accepterade 
och lätta att förstå för dem som ska uppfylla dem. Resurserna för att kunna nå målen måste 
även vara tillräckliga för att motivationen till att uppfylla målen ska vara hög (Jacobsen & 
Horsvik, 2008) 

Vid större organisationer ökar behovet för decentralisering av ansvar. Därför används 
ramstyrning och målstyrning när organisationen består av flera enheter (Bergstrand, 2003).   

3.2 Decentralisering 

När man har en toppstyrd organisation kallas den för centralstyrd (Bergstrand, 2003). 
Bergstrand (2003) menar att då utgår beslutsfattandet uppifrån. Brorström et al. (1998) menar 
att motsatsen till centralstyrd organisation är när man har fördelat ansvaret på flera personer 
eller avdelningar och då kallar man organisationen för maximalt decentraliserad. Alla 
organisationer befinner sig i något skikt av dessa ytterligheter (Brorström, Haglund & Solli, 
1998).  

Olve & Samuelson (2008) menar att decentralisering av en organisation har sina rötter i 
begreppet ansvarsredovisning. Tanken bakom konceptet är att man delegerar ut ansvar och 
kontroll över vissa delar av organisationens verksamhet till individer som arbetar längre ner i 
organisationen (Tippett & Wright, 2006). Ett syfte med att man decentraliserar befogenheter 
är att man då flyttar beslutsfattandet närmre händelsen (Lantz, 2000). Olve & Samuelson 
(2002) hävdar att vid decentralisering och bildande av enheter med eget ekonomiskt ansvar 
frikopplas enheternas beslut- och resultatansvar ifrån ledningen och de menar att det är viktigt 
att ansvarsfördelningen är tydlig för att inte konflikter ska uppstå i kombination av 
missförstånd.  

Ett annat syfte med decentraliseringen är att man utsätter organisationens enheter för 
konkurrens, som i sin tur leder till att det skapas motivation till lönsamhetsbetänkande och 
rationella beslut i de olika enheterna (Arvidsson, 1971).  

Decentraliseringen hör ihop med organisationsstruktur med självständiga enheter men det är 
inte alltid de går hand i hand. Självständiga enheter krävs för att decentraliseringen ska vara 
aktuell men enheter kan som tidigare nämnts ha olika typer av ansvar (Olve & Samuelson, 
2008). Mintzberg (1983) menar att man kan dela upp decentraliseringen horisontellt och 
vertikalt. Där den vertikala decentraliseringen innebär att man för ansvaret neråt i 
organisationen så divisionschefen har beslutanderätt. Den horisontella decentraliseringen 
innebär att makten är fördelad ute på divisioner som inte befinner sig i organisationens 
produktion utan hos dem som leder utvecklingsarbetet (ibid). Enligt Collins & Porras (1991)  
medför en plattare organisation med enheter och decentralisering av ansvaret att man ökar den 
innovativa förmågan hos medarbetarna, beslutstagandet accelererar samtidigt som den 
generella viljan till att öka kvaliteten i arbetet ökar då medarbetarna känner sig viktiga i sin 
roll. Nackdelen med en allt för stor grad av decentralisering kan vara att man mister 
stordriftsfördelarna som en större organisation för med sig, då man riskerar att få enheter som 
inte ser till hela organisationens framgång utan vill uppnå de mål som satts upp för den egna 
enheten (Nilsson, Olve & Parment, 2010).   
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Lantz (2000) menar att den risk till eget måluppfyllande som medförs vid skapandet av 
divisioner eller resultatenheter, ställer höga krav på ledningen då de från centralt håll måste 
klara av att styra enheterna mot ett gemensamt mål.  

Även Tippett & Wright (2006) menar att det finns några problem med incitament i samband 
med decentraliseringen. De menar att om fullständig frihet ges till chefer, kan de agera på ett 
sätt som inte är det bästa för organisationen som helhet. Det är väl känt att om man maximerar 
vinster i delområden av ett företag eller en organisation medför inte det nödvändigtvis att det 
innebär en maximering av vinsten för hela företaget eller organisationen. Däremot kommer 
detta vara möjligt i de organisationer där det förekommer en god styrning som medför att det 
beslut som enhetschefen tar även är optimalt för organisationen som helhet (Tippet & Wright, 
2006). 

Inom svenska kommuner har decentraliseringen börjat ta fart då man har infört lokala 
lösningar för nämnder och förvaltningar. Det är ett pågående arbete inom svenska kommuner 
men decentraliseringen och utvecklingsarbetet kommer att pågå även i framtiden (Brorström, 
Haglund & Solli, 1998). 

3.3 Internprestationer 

När man divisionaliserar organisationer förekommer det ofta interna prestationer, där varor 
och tjänster levereras mellan de olika enheterna och värdet som sätts på denna nyttighet 
betecknas internpris (Frenckner, 1989).  Internprestationer är en definition på det utbyte av 
varor och tjänster som sker inom en organisations enheter. Ax et al. (2011) menar att 
organisationen har behov för att synliggöra internprestationer när enheterna har någon form 
av självständig verksamhet, som utvärderas genom kostnadsbedömning, resultatmätning eller 
genom balansbedömning (Ax et al. 2011). Det är viktigt för ett företag att kunna belysa nyttan 
och kostnaden med internprestationer. För att kunna göra detta måste internprestationerna 
kunna identifieras, mätas och vara möjliga att värderas i pengar (ibid).  

3.3.1 Olika typer av interprestationer 

Internprestationerna kan delas upp i materiella prestationer och immateriella prestationer. De 
materiella prestationerna består av råvaror, halvfabrikat, komponenter och färdiga varor. De 
immateriella prestationerna består av konsulttjänster, licenser och patenträtter (Olve & 
Samuelson, 2008). Bergstrand (1997) har visat på ett annat sätt att dela in internprestationer: 

1. Halvfabrikat av vara eller ej färdigproducerade tjänster. Dessa ska vidare inom 
organisationen för att förädlas innan de når slutkunden. Denna typ av internprestation 
är väldigt vanlig i stora organisationer där man har flera olika enheter som är 
specialiserade på en del av framställningsprocessen och sedan säljer produkten vidare 
för nästa steg. Den första enheten köper då in sin råvara och mäter ut, klipper till eller 
på annat vis genomför sin rutin innan de säljer den vidare inom organisationen till 
nästa enhet. Den säljande enheten får då en inkomst och den köpande enheten får en 
kostnad för halvfabrikatet (ibid).  

2. Varor eller tjänster som är färdigbearbetade som förflyttas mellan enheter eller 
divisioner. Det här innebär att varor som har genomgått en tillverkningsprocess och är 
färdigställd ska säljas av fler enheter/divisioner och säljs då vidare internt även om 
dem är färdigställda för att säljas vidare till kund (ibid).  
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3. Beställda och mätbara tjänster från serviceenheter som ska levereras till en annan 
enhet eller division. Inom en större organisation så finns det ofta interna enheter som 
underhåller maskiner och vid fel reparerar dem för att sedan fakturera sina tjänster till 
enheten eller divisionen som innehar maskinen. Det uppstår då en kostnad för 
serviceenheten för tidsåtgången och denna faktureras vilket medför en inkomst från 
den andra enheten. Enheten som har maskiner i sin förädlingsprocess får då en kostnad 
för det utförda arbetet (ibid).  

4. Företagsledning och infrastruktur. Dessa typer av tjänster är sådana som är viktiga för 
organisationen som helhet men som med största trolighet inte kommer att efterfrågas 
av enheterna/divisionerna då de inte ser nyttan för dem själva i tjänsten. Därför måste 
ledningen ta ett val om dessa ska ingå i budgeten för enheten/divisionen eller om de 
endast ska ses som en kostnad för organisationen som helhet (ibid).  

3.4 Internprissättning 

Olve & Samuelson (2008) menar att större organisationer som är decentraliserade måste ledas 
utifrån de möjligheter en sådan organisationsform ger. Då organisationen består av mer eller 
mindre självständiga enheter kan det uppstå konflikter mellan dem och det är upp till 
ledningen att arbeta fram ett styrsystem som löser dessa samordningsproblem. De menar att 
en vanligt förekommande konflikt är då en enhet köper tjänster eller varor från en annan enhet 
och inte ser till organisationens bästa utan endast ser till den specifika enhetens behov. Den 
säljande enheten kommer att försöka nå sitt enhetsmål och därmed ta ut ett så högt pris de 
kan, samtidigt som den köpande enheten vill betala ett så lågt pris som möjligt för att sänka 
sina kostnader. En sådan konflikt kan man enligt Brorström (1998) lösa genom att man gör en 
god värdering av dessa tjänster eller produkter så att enheternas resultatoptimering likställs 
med det som är optimalt för organisationen som helhet. Denna värdering kallas för 
internprissättning (Olve & Samuelsson, 2008).  Internprissättning är en förutsättning för att 
man ska kunna använda sig av kostnadsansvar, resultatansvar eller balansansvar då det är 
viktigt att andra enheter inte fritt kan nyttja den säljande enhetens prestationer (Brorström et 
al. 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2Beskrivning av en divisionsorganisation. Egenkonstruerad bild över en divisionaliserad organisation med 
internprestationer 
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Internprissättningen ska enligt Lantz (2000) fylla fler funktioner än den ovanstående och det 
är att den även ska fungera som ett led i ekonomistyrningen för att kunna göra 
resursallokeringen mellan de olika enheterna så optimal som möjligt, den ska fungera som en 
katalysator för att kunna förstärka eller försvaga samordningen mellan enheterna samt att den 
ska fungera som ett steg i strategiuppfyllandet (ibid).  

Greve (2009) anser att internprissättningen även kan fungera som vägledning för de ansvariga 
på enheterna inför deras beslut. Genom att sätta internpriser möjliggörs värderingen av 
prestationerna som varje enhet genomför, vilket gör att de enheter som inte har kontakt med 
någon annan marknad än den interna inte endast ses som en kostnad, då organisationen får en 
tydligare kostnadsfördelning (ibid). Man kan även mäta varje enhets effektivitet vilket gör att 
man kan utskilja de enheter som är ineffektiva och därmed kunna arbeta med förbättring 
alternativt nedläggning av enheten. En annan funktion som internprissättning uppfyller är att 
den kan fungera som ett underlag för produktkalkyleringen (Lantz, 2000). Ax et al. (2011) 
menar att ytterligare ett syfte med internprissättningen är att man motiverar dem som arbetar 
inom enheterna att ta beslut som gynnar organisationen som helhet. De menar att om man har 
ett gott utvecklat system för internprissättning som har tagits fram i utgångspunkt med 
organisationens mål kommer det att öka deras medvetenhet om hur deras förbrukning av 
produkter och tjänster påverkar organisationen som helhet. En ökad kostnadsmedvetenhet 
kommer då i förlängningen att leda till organisationsgynnsamma beslut och därmed 
vinstmaximering alternativt kostnadsbesparing (Ax et al, 2011).  

3.4.1 Syften och motiv med internprissättning 

Enligt Olve & Samuelsson (2008)  finns det olika motiv till att organisationer använder sig av 
interprissättning. Dels möjliggör ett internprissystem decentralisering och lokalt ekonomiskt 
ansvar. De menar att när självständiga enheter skapas måste ett system finnas som tydliggör 
vilka regler som gäller så dessa kan agera med varandra. Genom att man använder sig av 
internpriser möjliggörs de självständiga enheternas handel med varandra internt då 
prestationerna kan definieras, mätas och värderas (ibid). Det fungerar även som underlag för 
utvärdering då man med ett väl fungerande internprissystem kan få fram tydliga och rättvisa 
resultat för varje enhet. Därmed fungerar internprissättningen som ett verktyg för att 
kostnaden för varje utförd nyttighet ska hamna på rätt enhet (Ax et al. 2011). Olve & 
Samuelson (2008) menar att det är en förutsättning för att varje enhets ekonomiska resultat 
och ekonomiska ansvar ska kunna synliggöras (ibid). Att det är en rättvis fördelning av 
kostnaderna anser McAuley & Tomkins (1992) vara en förutsättning för att öka motivationen 
hos enhetscheferna att maximera inte bara sin egen enhets vinst utan att arbeta för att 
maximera företagets totala vinst.  

Ett annat syfte som internprissättning har är att öka kostnadsmedvetenheten hos de anställda 
då man genom att visa enheternas resultat kan motivera de anställda att begrunda de interna 
köpen och därmed minska resursslöseri (Olve & Samuelsson, 2001).  När en prestation får 
beläggs en kostnad synliggörs alternativvärdet för medarbetaren och det är då en naturlig 
reaktion att jämföra detta pris med nyttan, man blir alltså kostnadsmedveten (ibid). Ax et al. 
(2011) nämner fyra olika syften vid implementering av internprissättning. Dessa är att man 
motiverar personalen, genererar resultat per enhet, ger styreffekter och man kan använda det 
som underlag vid prissättning mot externa kunder. Motivation gynnas enligt Flavell (1970) av 
att man genom att delegera ut mer ansvar får individen att känna sig viktig och som en del av 
organisationen.  
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3.5 Modeller för internprissättning  

Lantz (2000) förklarar att utifrån organisationens syfte och struktur arbetar man fram ett 
internprissättningssystem som fungerar optimalt för just sin egen situation. Det finns många 
olika modeller för hur detta kan genomföras men ingen av dessa är per definition korrekt utan 
fungerar som en vägvisare för olika alternativ (Lantz, 2002). Olve & Samuelson (2008) 
förklarar att det tre vanligaste modellerna som praktiseras ute på organisationerna är 
kostnadsbaserad internprissättning, marknadsbaserad internprissättning och förhandlade 
internpriser (Olve & Samuelson, 2008). Enligt Peter & Turny (1977)  tar arbetet med att 
definiera en teoretisk modell för internprissättning till den egna organisationen stort utrymme 
i ekonomistyrningen. De menar att framtagning av riktlinjer och beräkningskalkyler är en 
kostsam och tidskrävande uppgift. De förklarar att man måste väga nyttan mot kostnaden för 
att prissätta de interna prestationerna. De hävdar däremot att internpriserna som sätts på 
leverans av varor och tjänster internt mellan enheterna är ett nödvändigt komplement till 
resultatenhetens kontroll och ledningens möjlighet till uppföljning av enheterna. De menar 
med det att om organisationen har ett stort fokus på resultat krävs det att man har prissatt alla 
interna prestationer för att utvärderingen av enheterna ska bli rättvis och korrekt (ibid).   

3.5.1 Kostnadsbaserad internprissättning 

Kostnadsbaserad internprissättningen är en av de vanligaste modellerna för internprissättning 
(Ax et al. 2011). Ax et al. (2011) menar att denna typ av prissättning ger en god styreffekt. 
Med en god styreffekt menas att priserna medför en strävan hos både köpande- och säljande 
enhet till att utnyttja resurserna på ett sådant sätt som kan gynna hela organisationen. Det som 
är bäst för organisationen ska även vara bäst för de självständiga enheterna. Detta skapar i sin 
tur en målkongruens där alla enheter strävar mot samma mål i en organisation (ibid). 

Det finns en rad olika argument för användningen av kostnadsbaserade internprissättning 
(Arvidsson, 1971). Huvudargument för kostnadsbaserade internprissättning är att divisioner 
som utnyttjar tjänster eller varor från en annan enhet inom organisationen skall belastas med 
rätt kostnader. Arvidsson (1971) menar att man belastar varorna och tjänsterna med en 
kostnad för att den mottagande enheten inte ska få utnyttja tjänsterna eller produkterna fritt 
från andra säljande enheter. Modellen eliminerar även risken att den mottagande enheten 
betalar ett överpris(ibid).     

Ett annat argument för användandet av kostnadsbaserade internprissättning som framförs av 
Olve & Samuelson (2008) är att man vill kunna följa kostnaderna som en vara eller tjänst 
medför genom hela processen, från beställning till leverans. De menar att följande led i 
processen kommer att få information om kostnaderna i tidigare produktionsled.  Vilket leder 
till att man kan beräkna den absoluta lönsamheten genom att man adderar sina egna kostnader 
med summan mot slutpriset (ibid). 

Arvidsson (1971) beskriver tre metoder för internprissättning vid användning av 
kostnadsbaserad modell; särkostnad, självkostnad och självkostnad plus vinstpålägg 
(Arvidsson, 1971). Olve & Samuelson (2008) tar även upp ABC- kalkylerad kostnad. Dessa 
är de fyra vanligast förekommande metoderna vid kostnadsbaserad internprissättning (Olve & 
Samuelson, 2001). 

Särkostnad 

Särkostnad bygger på den rörliga kostnaden dvs. man sätter priset på varan/ tjänsten som 
baseras på marginalkostnaden eller kostnaden för att producera/ utföra ytterligare en vara/ 
tjänst (Ax et al. 2011). Motivet till särkostnad är att den mottagande enheten ska informeras 
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om vilka merkostnader som en viss leverans/ tjänst ger upphov till hos leverantören. På så sätt 
kommer man att kunna styra användningen av befintliga resurser för att främja att de utnyttjas 
på ett, för organisationen, optimalt sätt (Olve & Samuelson, 2008).  

Några fördelar som Olve & Samuelson (2001) tar upp med användandet av särkostnad vid 
internprissättning är att metoden visar ett tydligt samband mellan kostnaderna och 
leveranserna mellan enheterna och att metoden är relevant vid planering av ofullständigt 
utnyttjad kapacitet hos leverantören. 

En nackdel med särkostnad som nämns av Olve & Samuelson (2001) är att leverantören inte 
får alla sina kostnader täckta vilket ger ett dåligt incitament till de interna leveranserna.  Detta 
menar Olve & Samuelson (2008) att man kan undvika genom ett pålägg på priset för att på så 
vis täcka kostnaderna. De menar att det finns risk för resursslöseri när man använder sig av 
särkostnad, då man glömmer de kostnader som inte ryms i internpriset eller att särkostnaden 
undervärderas. 

Självkostnad 

Enligt Arvidsson (1971)  menas det med självkostnaden att den mottagande enheten betalar de 
direkta- och de indirekta kostnaderna vilket gör att leverantören får alla sina kostnader täckta. 
Han menar att huvudmotivet till användningen av självkostnad är att samtliga kostnader för 
den säljande enheten förs vidare till den mottagande enhetens pris för nyttigheten. Genom att 
man inkluderar alla kostnader som en enhet har för sin tjänst/vara leder det i sin tur att det blir 
lättare att utvärdera divisionens lönsamhet (Olve & Samuelson, 2001). Fördelen med 
självkostnad är att den ger den mottagande enheten en korrekt bild av vad prestationen kostar. 
Självkostnaden visar även den kostnad som mottagaren måste kunna bära för att en prestation 
ska vara lönsam (Arvidsson, 1971). Olve & Samuelson (2001) menar att då man utgår från 
självkostnad uppfattas vanligtvis priserna som objektiva och rättvisa för alla enheter.  

Några nackdelar med självkostnad som Arvidsson (1971), Olve & Samuelson (2001) tar upp 
är att självkostnaden kan ge felaktigt beslutsunderlag, detta för att priset inte ger utryck för 
den relevanta kostnaden vid beslut om volymförändring. Det kan uppstå svårigheter med att 
koppla kostnaderna som är förknippade med olika produkter, då pålägget för de indirekta 
kostnaderna som är inkluderade i självkostnaden är ungefärliga (Arvidsson, 1971). Arvidsson 
(1971) menar att självkostnadspriser kan vara besvärliga då det är svårt att beräkna de olika 
enheternas/divisionernas bidrag till totalresultatet. Det kan även uppstå konflikter kring de 
indirekta kostnaderna om ekonomistyrningsenheten har svårt att besluta vilken av mottagaren 
eller leverantören som ska bära på de indirekta kostnaderna (ibid). 

Självkostnad plus vinstpåslag 

Vid avräkning till självkostnad plus vinst pålägg kan internpriset debiteras med vinstpålägget 
(Arvidsson, 1971). Motivet till självkostnaden plus vinstpåslag är att leverantören tillåts att gå 
med vinst vid intern handel, detta görs om leverantören har ett resultat- eller 
räntabilitetsansvar (Olve & Samuelson, 2001). Fördelar med metoden är att den hjälper 
leverantören att få ett räntabilitetstänkande, slutproduktens prissättning kan styras genom 
central kontroll över vinstpålägg i tidigare led, man kan lättare eliminera internvinster vid 
denna metod än vid användningen av marknadsbaserade internpriser och förhandlingsbehovet 
minskar vid användandet av metoden eftersom man har en fastställd prissättningsrutin 
(Arvidsson, 1973, Olve & Samuelson, 2001). 

Nackdelarna med denna metod är att den kan vara olämplig som beslutunderlag vid 
produktval. Detta för att priset inte har något alternativvärde. Om det finns många vertikala 
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steg som produkten måste genomgå kan kostnaden bli för hög och betraktas som olönsam. 
Detta för att kostnaden drivs upp med de olika påläggen. Det kan även påverka motivationen 
negativt när man har automatiskt vinstpålägg (Olve & Samuelson, 2001). 

Standardkostnader 

Standardkostnader innebär att organisationen sätter ett fast pris på produkten eller tjänsten 
under en avtalad tid (Olve & Samuelson, 2008). Standardpriserna ska vara fixerade minst 
under en budgetperiod. Styrkan med att använda sig av standardkostnaden ligger i att 
planeringen underlättas hos mottagaren, underlättar redovisningen samt att modellen anses 
vara väldigt enkel och lättförståelig (Olve & Samuelson, 2008).  

Standardpriser används för att skapa motivation hos leverantör och mottagare till att bli 
kostnadseffektiva genom att vidta kostnadspressande åtgärder. Användandet av standardpriser 
är en gynnsam metod för leverantören då den eliminerar riskerna för att internpriserna 
fluktuerar med en tätt intervall. Modellen gynnar även mottagaren då de kan planera inköpen 
och fastställa vilka kostnader de kommer ha under en period (ibid). 

Nackdelar med metoden som Arvidsson (1971) nämner är att standardpriser som baseras på 
tidigare kostnader och inte på aktuella produktionsekonomiska analyser gör att ineffektivitet 
inte uppmärksammas. Ytterligare en negativ effekt av att priserna baseras på tidigare perioder 
är att priserna kan vara för låga och inte täcka de verkliga kostnaderna. Om 
standardkostnaderna sätts för lågt riskerar detta att leverantören inte kan producera/utföra den 
mängd produkter/tjänster som efterfrågas då genomförandet blir för kostsamt för leverantören 
(Ibid).  

ABC- kalkylerad kostnad 

ABC- kalkylerad kostnad används då man vill låta internpriserna återspegla vad som styr 
kostnaderna hos leverantören. Detta medför att mottagaren enbart betalar för den specifika 
prestationen även om leverantören har möjlighet till överkapacitet. Andra fördelar med ABC-
kalkylerat internpris är att den tydligt visar leverantörens och företagets kostnader på de olika 
varor/ tjänster som leverantören säljer. Denna metod avslöjar även kostnader som inte bidrar 
till värdetillväxten (Olve & Samuelson, 2001).  

Nackdelar med ABC-kalkylerade kostnadsmetoden som är att det uppstår svårigheter med att 
koppla samman olika aktiviteter och kostnadsdrivare till internprestationen samt att de 
kostnader som inte täcks i internpriset måste de täckas på ett annat sätt (ibid). 

3.5.2 Marknadsbaserad internprissättning 

Marknadsbaserad internprissättning innebär enligt Ax et al. (2008) att man identifierar en 
liknande produkt/tjänst på den fria marknaden och sätter sitt pris efter denna. Ax et al. (2011) 
menar att den marknadsbaserade internprissättningen är det teoretiskt bästa alternativet och 
även omtyckt i praktiken då det anses vara en enkel och korrekt metod. Arvidsson (1971) 
hävdar att vid marknadsbaserande internpriser skall priset baseras på liknande produkter som 
finns ute på den externa marknaden. Detta medför att de olika enheterna i företaget styrs mot 
ett mer affärsmässigt tänkande.  

En förutsättning för användning av marknadsbaserade internpriser är att befintliga eller 
likartade produkter finns på marknaden. Organisationen kan bestämma internpriserna genom 
att kontinuerligt jämföra priserna på de varor och tjänster som omsätts internt gentemot de 
priser enheterna säljer externt (Schuster & Clarke, 2010).       
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Marknadsbaserade internpriser är inte alltid helt lätt att använda. Problemet som kan uppstå 
vid denna typ av kostnadsbas är svårigheten att välja ut den marknad man ska utgå ifrån, för 
vissa produkter finns det ingen etablerad marknad att utgå ifrån vid den interna avräkningen. 
Finns det ingen enhetlig etablerad marknad att utgå ifrån och får man utgå ifrån liknande 
produkter eller tjänster (Arvidsson, 1971). Det finns två typer av marknadsbaserade 
internpriser: rådande marknadspriser och uppskattade internpriser (ibid). 

Rådande marknadspris 

Vid rådande marknadspris använder leverantören sig av marknadspriset för att prissätta den 
interna varan/ tjänsten.  Man utgår ifrån att det finns ett etablerat marknadspris och att 
kostnaderna såväl internt som extern inte skiljer sig åt för mycket. I praktiken fastställer man 
internpriser periodvis vilket då innebär att även om marknadspriset fluktuerar ändras inte 
internpriset under den period som det fastsällts (Arvidsson, 1971). Huvudmotivet med denna 
metod är att de olika enheterna skall kunna agera självständigt som en fristående enhet, att 
man tillämpar ett verkligt och affärsmässigt värde på de olika interntransaktionerna samt att 
ingen av parterna kan förlora på intern handel jämfört med externt. Fördelen med rådande 
marknadspris är att metoden kan vara idealisk för värdering, planering och motivation (ibid).  

En nackdel med rådande marknadspriser är att marknadspriset kan vara missledande. Detta 
för att marknadspriset sällan uttrycker alternativvärdet för leverantören och mottagaren av 
internleveranser, som i sin tur kan leda att de olönsamma internleveranserna inte kommer till 
stånd och det kan leda till att leverantören kommer att ha en överkapacitet (Olve & 
Samuelson, 2001). En annan nackdel med rådande marknadspris är att mottagaren kan lockas 
till att tänka på egentillverkning som olönsamt då samma pris kan erbjudas på marknaden. 
Därför är det viktigt att leverantören har god insikt i vad som efterfrågas av mottagaren och 
arbetar aktivt med utvärdering av den egna produkten/tjänsten (Arvidsson, 1971).  

Uppskattat marknadspris 

Med uppskattade marknadspriser härleder man priserna för internleveranserna från liknande 
produkter på den fria marknaden, detta för att det inte finns någon identisk produkt/tjänst på 
marknaden (Olve & Samuelson, 2001).  

Motivet till denna metod är att enheterna ska kunna agera på samma sätt som under 
konkurrens även om den externa marknaden för internprestationerna saknas (Arvidsson, 
1971).  

Fördelen med denna metod är att det beräknade marknadspriset ses som en långsiktigt 
operationell kostnad som ger ett betydelsefullt underlag för planering både på kort och lång 
sikt (Olve & Samuelson, 2001). 

Nackdelar med uppskattat marknadspris är att metoden kan vara tidskrävande, det kan lätt 
uppkomma konflikter mellan enheterna om vilket prisunderlag som skall tillämpas. Sen kan 
det vara svårt att bedöma lönsamheten på slutprodukten då det kan finnas vinster som är 
orealiserade på den interna marknaden (ibid). 

3.5.3 Förhandlade internpriser 

Huvudtanken med förhandlade internpriser är att enheterna själva får ta direkt ansvar för 
internprissättningen. Enheterna i en organisation får själva friheten att förhandla 
internpriserna. Metoden rekommenderas då ofullständig konkurrens råder dvs. då det saknas 
tillämpbara marknadspriser och när man vill ha en långtgående decentralisering i 
organisationen (Olve & Samuelson, 2001). Motivet till metoden är att enheterna ska vara 
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affärsmässiga då det inte finns några klara riktlinjer från centralt håll om hur prissättningen 
ska gå till. Här gäller det att enheterna är delaktiga i den interna handeln och kommer överens 
om internleveransernas priser (ibid). 

Fördelen med metoden är att enheterna får friheten att själva bestämma internpriserna, båda 
parterna får fullt resultatansvar, leverantörsenheten får incitament att sänka priserna samt att 
metoden kan vara praktisk om det är få eller sällan förekommande internprestationer (Olve & 
Samuelson, 1971).  

Nackdelen med denna metod är att det finns risk för att samarbetet kan motverkas snarare är 
uppmuntras om enheterna blir för självcentrerade och förvanskar information till den andra 
enheten under förhandlingen. Om enheterna i organisationen inte klarar av att förhandla 
självständigt så krävs det ett ingripande från centralt håll för att lösa konflikten (Olve & 
Samuelson, 1971). 

3.6 New public management 

New Public Management (härefter omnämnt som NPM) har använts aktivt sedan 80-talet på 
grund av den ekonomiska utvecklingen som ägde rum i många länder 1900-talet (Dan den 
Hayer, 2011). Den offentliga verksamheten kom att bestå av allt fler större organisationer 
efter att en stor sammanslagning av kommuner under 1950-1970-talet. Denna 
sammanslagning av kommunerna följdes vidare av en blomstrande välfärd som medförde en 
expansion av kommunerna och antalet anställda fördubblades i många kommuner under 80-
talet vilket satte stor press på att den offentliga verksamheten behövde utforma ett nytt 
styrsystem för att hantera de stora förändringarna (Almqvist, 2006). 

Tanken med NPM var att man skulle implementera samma styrningsverktyg som användes 
inom den privata verksamheten. Då den offentliga verksamheten skiljer sig från den privata 
verksamheten fungerar det inte att bara föra över managementteorierna som används inom det 
ena området till det andra. Enligt Boyne(2002), Lapsley och Wright (2003) kontrolleras den 
offentliga verksamheten utifrån politiska restriktioner vilket innebär att möjligheterna till att 
arbeta fram och formulera långsiktiga strategiska mål blir svårt då situationen kan förändras 
snabbt beroende på den politiska situationen. Boyne(2002) menar även att en offentlig 
organisation inte har samma vinstmaximerande syfte som de privata organisationerna och 
näringslivet utan en offentlig verksamhet ska gå i balans, därför måste man anpassa dessa nya 
styrverktyg efter de mål och krav som är uppsatta för den offentliga verksamheten.  

Almqvist (2006) menar att utifrån de behov som den offentliga verksamheten hade under 80-
talet arbetades det fram en ny filosofi som kom att bestå av olika delar från privata 
verksamhetens organisationsteori och tankar kring hur man skulle reformera styrningen för att 
öka effektiviteten. Han menar att den nya filosofin var anpassad efter de förhållanden som 
kom att råda inom den offentliga verksamheten efter expansionen under 1900-talet.  

Idéer som lånats från den privata verksamhetens organisationsteori handlar dels om vilken typ 
av styrning man ska använda sig av för att klara av att hantera större organisationer och 
tankarna kring decentralisering blev aktuella att ta efter. Genom att decentralisera ansvaret ut 
på de olika förvaltningarna klarade man av att hålla kvar kontrollen trots den snabba 
expansionen (Almqvist, 2006).  

Decentralisering av ansvaret, konkurrensutsättning, resultatansvar, målformulering, 
uppföljning och prestationsbaserade belöningssystem var något som NPM förespråkade 
(Almqvist, 2006).  
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NPM har några kärnvärden man hoppades på att förverkliga genom att använda sig av teorin. 
Man försöker med dessa nya idéer att öka medvetenheten om att man har en kundkrets även 
om organisationen är offentlig, kunden är för den offentliga verksamheten medborgarna. Att 
föra fram kundens talan och arbeta för att ge dem värde för sina pengar samt förbättra 
servicenivån är ett av NPM filosofins syften (Oehler, 2008). Förhoppningen är att man genom 
att använda sig av idéerna kring NPM ska komma till rätta med de förväntningar som den 
offentliga verksamheten har på sig, som att bidra till invånarnas bästa genom att arbeta aktivt 
för att man minska trycket på skattebetalarna utan att det medför en försämrad service och 
detta ska man klara av genom en ökad effektivitet (Brignall & Modell, 2000). Genom NPM 
hoppades man på att öka effektiviteten så att man kunde ge skattebetalarna en god avkastning 
på sina skattepengar, med det menas att man ska känna sig tillfredställd med den offentliga 
verksamheten utifrån den avgift som man från staten blir beskattad på sin inkomst. Offentlig 
redovisningsskyldighet innebär att den offentliga verksamheten har ett krav på sig om 
transparens vilket gör att de måste dokumentera alla händelser och dessa ska vara tydliga för 
medborgarna. Genom att använda sig av de tankar som NPM innefattar så strävar man efter 
att göra det lättare för medborgarna att granska händelserna som berör den offentliga sektorn, 
vilket man hoppades skulle öka tryggheten med och pålitligheten för den offentliga sektorn 
(Oehler, 2008).  

Orsaken till att det har arbetats fram en egen filosofi med teorier kring den offentliga sektorns 
styrning och att man inte endast tar idéerna från den privata sektorn rakt igenom är enligt 
Almqvist(2006) att det finns skillnader mellan privat och offentlig verksamhet. De mest 
markanta skillnaderna är enligt honom att offentlig verksamhet skiljer sig i 
organisationsstruktur, belöningssystem samt affärsmetoder. Andra skillnader menar 
Boyne(2002) är att den offentliga verksamheten inte är lika föränderlig som en privat 
organisation, man måste ta hänsyn till politiska beslut och kan inte alltid följa marknadens 
fluktuationer på samma sätt som en privat organisation. Han tar upp skillnader som 
möjligheten till att förändra strategi, organisationsstruktur, målsättningar samt välja vilken 
marknad man ska agera på. Den offentliga verksamheten är inte flexibelt på dessa områden då 
de inte har samma möjlighet att påverka dessa (Almqvist, 2006). Man kan nämligen inte på 
samma sätt upphöra att agera på en marknad bara för att den inte är lönsam utan ett politiskt 
beslut. För att då kunna få ut något av den privata verksamhetens styrverktyg visar NPM på 
hur man tar sig vidare stegvis för att förändra några av de delar som den offentliga 
verksamheten består av för att öka effektiviteten, konkurrensutsätta samt styra och kontrollera 
organisationen på ett korrekt sätt.( ibid). När den offentliga verksamheten närmar sig den 
privata verksamhetens uppbyggnad när det gäller organisationsstrukturen och 
konkurrensutsättningen ska man få samma effekter som man åstadkommer inom den privata 
verksamheten med de olika styrverktygen (Hood, 1991).  

NPM har inte endast rosats utan filosofin har kritiserats och kritikerna menar att den nya 
filosofin riskerar att medföra att allmänheten mister förtroendet för offentlig verksamhet om 
man tar över för mycket av de managementteorier som den privata verksamheten har. Genom 
att fokusera på att vara resultatorienterade ökar risken för att för att man planerar för 
kortsiktigt, detta på bekostnad av den långsiktiga planeringen, vilket inte inger trygghet för 
invånarna (Williams, Rayner & Allinson, 2012). Kritiker som O`flynn (2007) menar på att 
NPM endast skulle vara en rad samlade metoder, strategier samt teorier och inte någon 
framarbetat sammanhängande teoretisk modell och därmed inte användbar i verkligheten.  
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4. Empiri 

 

Detta kapitel innehåller en redogörning av den empiri som jag samlat in kring mitt 
studieobjekt. Jag har börjat med att presentera Karlskrona kommuns organisation för att 
sedan beskriva graden av decentralisering, deras val av internprissättningsmodell, motiv, 
syften och effekter av den valda internprissättningsmodellen.  

 

4.1 Karlskrona kommuns organisationsstruktur och styrning 

Karlskrona kommun är en platt organisation som består av nämnder och förvaltningar (Zorlak 
120504). Kommunen är en horisontellt uppbyggd organisation med ansvar fördelat ute på 
förvaltningarna. Det som avgör hur en kommun eller organisation är uppbyggd beror enligt 
informanterna på organisationens storlek. Då kommunen är så pass stor att man behöver 
använda sig av decentralisering tas besluten längre ner i organisationen. Huvudansvaret ligger 
hos förvaltningscheferna och dem ska sedan delegera ut ansvaret vidare till enhetscheferna. 
Ansvar och befogenheter omfattar resurser, verksamhet, prestationer och kvalitet (Zorlak, 
120504). 

All styrning ska utgå från kommunens vision och visionen beskriver ett önskat framtida 
tillstånd. Visionen fastställs av kommunfullmäktige och har ett tidsperspektiv på 10-15 år. 
Visionen ska bidra till en styrande effekt och en ökad sammanhållaning av den kommunala 
verksamheten och den måste därför upplevas som realistisk och trovärdig (Zorlak, 120504). 
Kommunens vision riktar sig till tre nyckelgrupper som är medborgare, medarbetare och 
politiker. Då kommunen har fått ändrade förhållande under de senaste 10 åren har de arbetat 
fram en ny vision. Kommunen har haft en stark tillväxt med och befolkningen har ökat med 
ca 2000 personer sedan 2002 och man förväntar sig att det kommer att öka med 6000 personer 
fram till 2030. Den nya visionen innehåller deras fyra hörnstenar: 

1. Den attraktiva livsmiljön  
*Vi bygger en stad med stil och 
puls i ett levande världsarv 
*Vi erbjuder attraktiva miljöer för 
boende 
*Vi skapar goda förbindelser med 
omvärlden 

2. Det växande näringslivet 
*Vi erbjuder en god tillväxtmiljö 
för kunskapsintensiva företag 
*vi utvecklar affärer och kontakter 
*Vi skapar ett bra klimat för 
entreprenörer 
 

3. Den bästa kunskapen  
*Vi skapar skolor som ger 
inspiration till livslångt lärande 
*Vi bygger nyskapande universitet 
*Vi attraherar med kunskaper, 
kompetens och drivkraft. 
 

4. Det öppna sinnet 
*Vi välkomnar nya människor  
*Vi är lyhörda och lär av andra 
*Förändring är vår 
trygghet(Karlskrona, 2012)  
 
 

De olika nämnderna betraktas som resultatenheter man har både en intäkts- och en 
kostnadssida. Trots de självständiga resultatenheterna använder Karlskrona kommun sig av en 
gemensam balansräkning detta för att öka helhetssynen på organisationen. Nämnderna har ett 
ansvar att bedriva en viss verksamhet inom uppsatta ekonomiska ramar. Genom att tilldela 
nämnderna medel så får de ansvar och befogenhet så väl som skyldighet att bedriva 
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verksamheten på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Då nämnderna är ansvariga för 
verksamheten har de även som uppgift att delegera ut ansvar till förvaltningarna som ska 
sköta den dagliga driften av verksamheten (Karlskrona, 2012).  

Det är förvaltningschefen som inför sin nämnd har det yttersta verksamhet och 
resultatansvaret. Förvaltningschefen skall tydliggöra de mål och ansvar som har tilldelats 
förvaltningen. Det är viktigt att förvaltningschefen följer upp de beslutade målen för ekonomi 
och verksamhet. Upptäckts avvikningar är det upp till förvaltningschefen att vida åtgärder för 
att förhindra underskott (Karlskrona, 2012).  

Organisationsschema över Karlskrona kommun 

 

 

 

Figur 3Karlskrona kommuns organisationsstruktur. Karlskrona. (2012). Om kommunen- Organisation. 
http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Oganisaton/ (Hämtad 2012-05-10) 

Man styr verksamheten på två olika sätt. Dels genom ekonomi(budget och ramar) och mål. 
Förvaltningarna ska alltid ha sin budget i balans, man ska varken ha ett underskott eller ett 
överskott. Ett exempel på mål som kan bli uppställt för förvaltningarna handlar om kvalitet på 
den service som man erbjuder befolkningen. Utifrån de politiska restriktionerna och besluten 
läggs det fram krav och mål kring vilka tjänster man ska erbjuda och vilken nivå dessa ska 
hålla (Zorlak, 120504).    

Inom kommunen använder man sig av mål- och resursstyrning. Det är kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnder som sätter upp dessa mål. Utifrån ekonomiska ramar ska dessa 
mål ange den önskade inriktningen, omfattningen och kvaliteten på verksamheten. 
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Kommunen använder sig av tre koncernövergripande mål. Det är finansiella mål, 
verksamhetsmål samt personalpolitiska mål. Det är sedan upp till nämnderna att formulera 
och sätta upp egna mål inom dessa koncernövergripande målen. Enligt bestämmelser så ska 
kommunens allmänna arbete med mål medföra att de är specifika, mätbara, accepterade, 
realistiska och tidsatta (Zorlak, 120504). 

Wrobel (120504) förklarar att man som enhetschef kan uppleva frustration kring att kunna 
planera långsiktigt då man styrs av politiska beslut. Eftersom att det inte är upp till 
förvaltningen att avgöra vilka resurser man kommer att ha under en period blir det svårt att 
motivera till dyra investeringar som kanske inte kommer ge avkastning inom den närmsta 
perioden. Man kan inte med säkerhet veta att det är en investering som kommer att prioriteras 
av framtida politiker vilket gör att en kostsam och mödosam arbetsprocess kan ha varit 
förgäves om fokuseringsområdet för kommunen förändras. Ett exempel hon nämner är om 
man som enhet får ett av kommunfullmäktige uppsatt mål under en period som innebär att 
man ska arbeta fram ett effektivare system för beställning av matportioner för att man ska 
kontrollera åtgången bättre. Vid nästa mandatperiod kan denna prioritering flyttas till att man 
istället anser att kvaliteten på den erbjudna kosten är viktigare och den investering man gjorde 
innan får inget utrymme i budget och anses bara vara en onödig kostnad som inte passar in i 
de mål som satts upp för perioden.  

Jonsson (120507) förklarar att nämnden får en budget utifrån kommunfullmäktige och inom 
ramen för budgeten ska de se till att planera och driva verksamheten. Det är enlighet med 
Karlskronas kommuns riktlinjer att vi hela tiden måste anpassa verksamheten efter den budget 
som fastlagts. Som förvaltningschef så har man inget mandat att överskrida budget. Skulle det 
finnas behov av att överskrida budget måste denna fråga väckas politiskt. Även Lindström 
(120504) och Wrobel (120504) bekräftar att man som chef med stor frihet avgör 
tillvägagångssättet för hur man ska uppnå målen. 

4.5 Decentralisering  

Karlskrona kommun är en stor och komplex organisation som kräver effektiv samordning och 
en väl genomtänkt styrmodell. Karlskrona kommun har en långtgående decentralisering av 
såväl ansvar som befogenheter. Det är av stor vikt att man vidtar åtgärder på rätt nivå i 
organisationen och man arbetar för att inte överföra beslutet högre upp. Man måste med 
styrmodellen ha chans att nå ut och påverka medarbetarnas förmåga, förståelse och vilja att 
genomföra de uppgifter som kommunen har. Den ekonomi- och verksamhetsstyrning som 
kommunen har definieras som en målinriktad och organiserad process för att kunna motivera 
till att man uppnår önskat resultat, effektivitet och den önskade ekonomiska ställningen 
(Zorlak, 120504). 

”Karlskrona kommun bygger på decentralisering när det kommer till 
ekonomi, verksamhet och befogenheter” (Zorlak, 120504). 

Det finns en viss grad av centralisering inom kommuner då man måste anpassa sig 
till kommunfullmäktiges uppsatta mål. Det är kommunstyrelsen som tar beslut om 
de kommunövergripande administrativa styrdokumenten. Det är sedan dessa 
styrdokument som enheterna måste följa i sin verksamhet (Karlskrona, 2012). 
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4.6 Internprestationer 

Inom kommunen förekommer interna prestationer i form av försäljning av färdigställda varor 
samt tjänster. Det är i huvudsak försäljning av kost från kostenheten till andra förvaltningar 
samt teknisk utrustning till alla förvaltningar. Tjänster som är upphov till försäljning är dels 
uthyrning av lokaler till hela organisationen från serviceförvaltningen, reception/växel, 
internpost, IT-support, avtalsförhandling med externa leverantörer om bland annat 
leasingfordon och avtal för hyror externt (Jonsson 120507). Serviceförvaltningen är den 
största säljaren internt och de andra förvaltningarna agerar primärt som köpare (Lindström 
120504).  

”Vi hanterar kontakt mellan intern kund och extern 
leverantör”(Lindström 120504). 

Lindström (120504) menar att när en intern kund är i behov av en nyttighet externt är det 
serviceförvaltningen ansvar att fungera som avtalsförhandlare. Deras uppgift är även att 
fungera som rådgivande enhet inom sitt ansvarsområde. För att den köpande enheten ska 
ekonomiskt beslut som möjligt. Lindström (120504) lägger här fram ett exempel som rör 
deras ansvarsområde leasing av fordon. Serviceförvaltningen tar fram leasingavtal för fordon 
externt sedan är det endast den rådande tjänsten som man prissätter internt. Lindström menar 
att tanken är att man då eliminerar risken för överköp och överpris för den interna kunden 
som inte är insatt i de olika valmöjligheterna vid leasing av fordonet.   

”Kostenheten erbjuder mat av god kvalité primärt till förskola, 
daghem, fritidshem och familjedaghem” (Wrobel 120504). 

Kostenheten säljer både tjänsten för framställandet av måltider och råvaror. Med råvaror 
menar Wrobel (120504) sådant som ost, mjölk, smör, bröd, kaffe och te. Man säljer även 
transporteringstjänsten ut till kunden. Specifika avtal arbetas fram mellan den säljande och 
köpande enheten vid varje situation.  

4.7 Modell för internprissättning  

Inom Karlskrona kommun sitter det vid ekonomistyrningsenheten ett antal controllers som 
tillsammans med enhetscheferna tar fram priser på de interna prestationerna. När det 
uppkommer ett behov för att köpa interna prestationer lägger den köpande enheten fram ett 
anbud. Den säljande enheten går då med detta anbud till sin controller för att diskutera kring 
tjänsten/produkten som ska säljas och vilka kostnader denna för med sig. Det är en viktig del i 
processen att den säljande enhetens controller sammanställer vilka åtaganden som den 
säljande enheten gör sig skyldig att verkställa vid försäljningen samt vilka åtaganden som 
ligger hos den köpande enheten. Detta för att tydliggöra ansvarsfördelningen så att båda 
enheterna är insatta i vilka kostnader som de måste stå för och vad som ingår i priset (Zorlak 
120504). Nedan följer ett till mig givet exempel från Wrobel (120504) på ett sådant avtal från 
den säljande enheten serviceförvaltningen(kost) till köpande enheten äldreförvaltningen.  

 

Kostavtal 

Avtal: Leverans av måltider till äldreförvaltningen 

Köpare: Äldreförvaltningen 
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Säljare: Serviceförvaltningen, kost 

Åtagande 

Under denna rubrik sammanställs den säljande- och den 
köpandeenhetens förpliktelser för att avtalet ska vara giltigt.  

Säljaren 

Exempel på åtagande då serviceförvaltningen(kost) agerar som 
säljare 

1. Anställa och avlöna erforderlig personal med de förpliktelser som ett 
arbetsgivaransvar innebär. 

2. Följa myndighetskrav, lagar och avtal. 
3. Svara för transporter till, av köparen, angivna leveranspunkter  
4. Underhålla och återanskaffa kantiner och termoboxar 
5. Information gällande volym och portionspris 

Köparen 

Exempel på åtaganden då äldreförvaltningen agerar som köpare 

1. Underrätta säljaren om strukturförändringar av betydelse för 
kundunderlaget senast 6 månader före förändringar 

2. Avdelningen ska diska porslin, kantiner och uppläggningsfat 
3. Matvagnarna ska vara rengjorda innan leverans till köket 
4. För tallrikar, glas, bestick och serveringsporslin ansvarar köparen 

Samverkansformer 

Säljare och köpare ska vid särskilda kostombudsträffar träffas för att 
diskutera kvalitet, utveckling och service.  

Säljaren svarar för övergripande samarbetsfrågor, beställningsrutiner 
och kvalitetsfrågor. Övergripande ledningsfrågor diskuteras i 
arbetsgrupp/styrgrupp fastställd för verksamheten(kostchef, controller 
SeF, controller ÄF, områdeschefer ÄF, enhetschef/verksamhetschef 
samt även förvaltningschefer i styrgruppen). 

 

Wrobel (120504) förklarar att man inom kostenheten har arbetat fram ett webbaserat 
beställningsformulär som köparen använder sig av vid beställning av matportioner. Tanken är 
att de dagligen ska kunna gå in och göra sin beställning utifrån det behov de har för den 
dagen. I webbformuläret kan de tydligt se priserna på portionerna och detta ska stimulera till 
kostnadsmedvetenhet hos köparen. Idag är det inte alla kök som vill använda sig av detta 
webbformulär då det är svårt för dem att förutsäga hur många portioner som kommer att gå åt 
och det anses vara för tidskrävande att genomföra beställningar varje dag. Därför använder 
man fortfarande avtal som baseras på en beräknad beställd volym av portioner och utifrån 
denna volym ett uträknat pris per portion. Man använder totalkostnaden för året innan och 
justerar dessa med löneökningar och andra kostnader som förväntas stiga under året. Wrobel 
(120504) anser att om man hade kunnat få alla kök till att använda beställningsformuläret 
kunde man minska det dagliga resursslöseriet, i form av att man kastar bort överbliven kost. 
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Det är en lång väg att gå för att få ett system som fungerar optimalt och kommunen arbetar för 
tillfället med att få fram riktlinjer som ska vara optimala för hela organisationen.  

Man arbetar med självkostnadsmetoden för att alla kostnader ska tas med och ingen vinst ska 
tas ut. Det är endast de kostnader som man har för just den tjänst/produkten som ska finnas 
med i det slutliga försäljningspriset. Det är inte valbart huruvida man ska ta fram dessa 
kostnader utan det är enligt lag fastställt att kommuner ska använda sig av 
självkostnadsprincipen (Zorlak 120504).  

”Alla priser som vi sätter baseras på våra kostnader”(Zorlak 120504) 

Lindström (120504) förklarar att självkostnaden består av olika delar men inom hans 
ansvarsområde, undantaget från tryck, inkluderas personalkostnaderna och lokalkostnader 
som är fasta kostnader. Sedan adderas de rörliga kostnaderna för produkten eller tjänsten så 
som förbrukningsmaterial, maskiner och inventarier. Man adderar inte någon vinst till 
kostnaderna då det alltid är viktigt att man endast har tagit betalt för den kostnad som belastar 
enheten vid just de utförda tjänsterna.  

En annan typ av internpris som Lindström (120504) tar upp är kostnaden för leasing av bilar. 
Leasingpriset är baserat på en direktkostnad från den externa leverantören adderat med ett 
belopp som serviceförvaltningen lägger på. Det belopp som fastställs av serviceförvaltningen 
är kostnaden för administrering och hantering av tjänsterna för bokning, uthyrning och 
avtalshantering av bilarna. 

När det kommer till tryck fungerar det lite annorlunda förklarar Lindström (120504) då denna 
avdelning är utsatt för väldigt fluktuerande efterfrågan. Man tar därför i förebyggande syfte ut 
en egenmarginal på 4 %. Han menar att eftersom man har budgetansvar måste man kunna 
möta upp svängningarna på efterfrågan. Trycket använder sig utav standardkostnader vilket 
innebär att när en kund beställer ett få antal tryck blir kostnaden högre än vid ett stort antal 
beställda tryck. Denna metod är efterliknad den privata marknadens metoder menar 
Lindström (120504).  

Karlskrona kommun har inte idag exakta riktlinjer för hur man ska ta fram priser på de interna 
prestationerna. Att man ska använda sig av självkostnadsprincipen är accepterat och etablerat 
över lag men det krävs utförligare beskrivningar för vilka kostnader som ska ingå här enligt 
Zorlak(120504). Hon menar att som det är idag så är risken stor att det inte sker enhetligt och 
man tappar då meningen med att arbeta med internprissättning. För att det ska vara ett 
fungerande styrverktyg krävs det att alla kostnader belastar rätt avdelning menar hon.  

4.6 Syften, motiv med och effekter av internprissättning 

För att öka effektiviteten och kvaliteten på Karlskrona kommuns organisation menar Zorlak 
(120405) att det är viktigt att man kan utvärdera enheterna. Genom att kvalitetssäkra sin 
verksamhet menar hon att förtroendet hos invånarna stärks. Enligt de fastställda riktlinjerna 
om internkontroll ska man vid bedömning av kontrollnytta inte endast väga in de ekonomiska 
faktorerna, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika 
intressenter (Karlskrona, 2012).  

Zorlak (120504) förklarar att det primära syftet med internprissättningen inom Karlskrona 
kommun är att alla kostnader som en verksamhet har ska bara belasta den rätta verksamheten. 
Det är viktigt att tydliggöra vilka kostnader en verksamhet har så att man kan utvärdera och 
följa upp på ett korrekt sätt. Att alla kostnader som ligger under en verksamhet synliggörs är 
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viktigt för att den ska kunna konkurrera med andra verksamhet, har man en felaktig 
fördelning av kostnaderna kan en verksamhet bära för mycket kostnader och därmed dömas ut 
som otillräcklig och riskera att omstruktureras alternativt läggas ner. Att konkurrensutsätta 
offentliga verksamheter är en pågående process och detta gör man primärt för att öka kvalitén 
på verksamheten samt kostnadsbespara. När man konkurrensutsätter så ökar motivationen till 
att behålla sina kunder vilket anses gynna kvaliteten. Samtidigt som man blir mer medveten 
om kostnader då man agerar på en marknad med konkurrenter (Zorlak 120504).  

Ett annat syfte med att använda sig av internprissättning inom kommunen är enligt Lindström 
(120504) att belysa kostnader som olika interna prestationer har. Lindström menar att 
internprissättning kan vara effektivt som styrverktyg. Men för att det ska vara det så krävs det 
att alla tjänster är prissatta så att man ser kostnaderna.  Vilket det inte fullt ut är inom 
kommunen i nuläget. Ett exempel som han tar upp är kopieringmaskinerna ute i korridorerna. 
Om de kopierar på maskinerna ute i korridoren tänker de inte på kostnaderna eftersom det inte 
faktureras någon kostnad. Personen ser då kopieringen som en fri nyttighet vilket det inte är 
för kostnaden påverkar hela organisationen. Skulle de kopiera hos oss på tryckerier hade de 
fått en internfaktura vilket gör att personen undviker detta. Om inte personalen är medveten 
om vad dessa nyttigheter kostar så kommer man aldrig att uppnå en ökad 
kostnadsmedvetenhet eller ett minskat resursslöseri.  Han menar att det är därför viktigt att 
alla nyttigheter prissätts så att personalen blir medveten om att inget är gratis. För att vi som 
arbetar inom enheterna ska uppleva att kostnaderna är rättvist fördelade krävs det att alla 
tjänster prissätts så vi har en god möjlighet att uppnå ett verklighets baserat resultat.   

”Fria nyttigheter är aldrig bra.” Lindström 120504 

Jonsson (120507) menar att internprissättningen används för att man ska kunna redovisa 
kostnaden där resurserna konsumeras och inte där några produkter produceras. Han menar att 
det är väldigt svårt att förmedla ut kunskapen och förståelsen för vilka kostnader som finns 
och hur ett internprissättningssystem fungerar. Får inte köparen rätt information så kan han 
inte ta ett kostnadseffektivt beslut. Prissättningen måste återspegla hur köpen påverkar 
kommunen om man väljer att konsumera eller inte. Det är så många interna ekonomiska 
relationer som man måste ta hänsyn till.  

Enligt Wrobel (120504) så har kommunen efter att man införde internpriser lättare att se vem 
som ska bära kostnaderna. Hon menar att innan man prissatte de interna prestationerna så 
hade man inte koll kostnaderna och en enhet kunde ha ett stort underskott för att 
kostnadsfördelningen inte fungerade. Det blev varje gång då en stor diskussion mellan 
förvaltningarna om vem som skulle stå för kostnaderna, detta problem eliminerades när man 
införde internpriser. Idag har kostenheten fastställt en prislista som gör att det blir tydligt för 
förvaltningarna att se vilken kostnad måltiderna har.    

Internprissättningen fungerar som ett internredovisningssystem för fördelning av fiktiva 
resurser runt om i organisationen. Genom att en internprestation genomförs medför det att en 
faktura sänds internt. Denna faktura innebär inte i realiteten att man får in pengar till enheten 
utan det är endast en resursomfördelning för att belysa vilka kostnader som köpande enheten 
har. Det vill säga att den säljande enheten erhåller en fiktiv intäkt och den köpande enheten 
belastas med en fiktiv kostnad (Zorlak 120504).  
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Figur 4Fiktiva resultatenheter. Egenmodifierad bild efter förklaring av Zorlak (120504) 

Ett annat syfte av internprissättningen för Karlskrona kommun är att man ska ha goda 
uppföljningsmöjligheter över enheterna. Uppföljning av enheternas budget är av stor vikt för 
att kunna utvärdera om enheten lämnar ett överskott eller underskott för att vidare utvärdera 
vilka handlingar som kan bli aktuella att genomföra för att enheten ska uppfylla sitt primära 
mål, att vara i balans (Zorlak 120504).  

”Syftet med uppföljning är att för jag som enhetschef ska veta att jag 
ligger rätt till och inte tappar kontrollen över intäkts- och 

kostnadssidan.” Zorlak (120504) 

 

En negativ effekt av internprissystemet är att det är kostsamt att arbeta fram underlag för 
prissättningen och de interna faktureringarna skapar väldigt mycket administrativt arbete så 
som bokföring och redovisning menar Jonsson (12050). Lindström (120504) menar att man 
alltid måste väga de positiva effekterna mot de negativa effekterna. Om kommunstyrelsen 
anser att det är av stor vikt att man ska belysa alla kostnader för att kunna ha en tydlig 
uppföljning av varje enhet så är det så det måste vara. Dock anser han att det borde vara mer 
angeläget inom en offentlig verksamhet att de stora kostnaderna fördelas korrekt och att man 
praktiserar en generell kostnadsfördelning för de mindre kostnaderna.   
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5. Analys 

 

Detta kapitel innehåller en analys av min insamlade empiri mot den referensram jag 
presenterat i kapitel 3. Jag analyserar kommunens organisation, deras tillämpning av 
internpriser samt vilka motiv som finns till användandet av internpriser.  

 

5.1 Tillämpning av internpriser  

En organisationsstruktur ska fungera som ett styrmedel inom ekonomistyrningen dess 
uppbyggnad avgör ansvarsfördelningen (Olve & Samuelson, 2008). För att beskriva min 
fallstudies organisation använde jag mig av Karlskronas organisationsschema. Utifrån detta 
organisationsschema kan jag uttyda att det är en divisionaliserad organisation. Karlskrona 
kommun har en platt organisation där man har fördelat ansvaret horisontellt på 
resultatenheter. Organisationen består av nämnder och förvaltningar som har ett 
resultatansvar. Enligt Lantz (2000)  har enhetscheferna med denna typ av 
organisationsstruktur högre grad av självständighet som gör att de själva kan ta beslut närmre 
händelsen, vilket leder till ökad effektivitet i det dagliga arbetet. Detta stämmer väl överens 
med Karlskrona kommuns ansvarsfördelning då förvaltningscheferna delegerar ut ansvar 
kring resurser, verksamhet, prestationer och kvalitet till divisionscheferna som då har ansvar 
för den dagliga driften. I enlighet med den referensram jag har verkar denna uppdelning vara 
mer och mer förekommande inom kommunerna idag då organisationerna har utvidgats så 
mycket att de måste divisionalisera för att behålla en god styrning av verksamheten.  

Karlskrona kommun använder sig av målstyrning och det är kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder som sätter upp mål inom vissa ekonomiska ramar som 
förvaltningarna ska uppfylla. Min studie har givit en inblick i hur stor frihetsgrad 
förvaltningscheferna har när de ska ta sina beslut som berör den dagliga verksamheten. 
Frihetsgraden hos förvaltningscheferna till att uppnå målen är stor då man har mandat till att 
ta beslut på lägre nivå i verksamheten. Enligt Bergstrand (2003) är målstyrningen den friaste 
styrningen och används i decentraliserade organisationer. Målstyrningen innebär enligt 
Frenckner (1989) att medarbetarna själva får välja vägen till måluppfyllandet. Han menar att 
man använder sig av målstyrning när man har en hög frihetsgrad inom resultatenheterna och 
för att man ska motivera personalen att ta bra beslut bör man ha en internprissättning som 
upplevs vara rättvis. För att enheterna ska känna att deras ambitioner och effektivitet syns 
fordras en rättvis och tydlig kostnadsfördelning. Med det som utgångspunkt har enheten den 
bästa förutsättningen att nå sitt uppsatta nollresultat. Om tjänsterna och produkterna inte är 
ordentligt prissatta riskerar man att motivationen sänks för att divisionen inte har möjligheten 
att påverka sitt resultat (McAuley & Tomkins, 1992). I min studie framkommer det tydligt att 
om en organisation tillämpar internprissättning för att möjliggöra utvärdering av 
resultatenheter och man brister i processen med att prissätta och det därmed finns prestationer 
som inte är prissatta skapar det en frustration hos de som är ansvariga för resultatet. Genom 
att skapa prislistor och kataloger över sina interna prestationer kommer man närmare en 
optimal lösning till att både öka möjligheterna för en korrekt kostnadsfördelning då alla 
kostnader är synliggjorda men man bidrar även till att öka motivationen inom divisionen att ta 
goda beslut kring kostnader och användning av resurser. Kommuner som använder sig av 
internprissättning i syfte att motivera personalen till organisationsgynnsamma beslut bör alltså 
se till att internprissättningssystemet är uppbyggt så att de beslut som gynnar en division även 
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gynnar hela organisationen. Det är samma principer som gäller för en privat organisation men 
det som skiljer sig åt är att det som gynnar en offentlig organisation inte nödvändigtvis 
behöver vara att ett beslut som medför ökade inkomster eller utvidgade marknader utan kan 
handla om kortare väntetider för patienter eller bättre boendevillkor för äldre. Likheten ligger 
i att ledningen måste identifiera dessa mål och visioner för att sedan forma sin styrning av 
verksamheten och därmed sin internprissättning.   

Interna prestationer förekommer då organisationer till en stor grad är decentraliserade 
(Frenckner, 1989). I Karlskronas kommuns organisation förekommer det interna prestationer 
mellan alla enheter. Alla fungerar som köpare i någon utsträckning och de interna säljarna är i 
huvudsak kostenheten, serviceenheten samt den tekniska förvaltningen. Man köper och säljer 
varor och tjänster internt till ett pris som fastställs av en controller tillsammans med den 
säljande enhetschefen. Några prestationer som mina informanter tagit upp är lokalhyrning, 
kost, IT- support, teknisk utrustning, reception/ växel, avtalsförhandlingar och tryck. De 
interna prestationerna går under kategorierna som i teorin omnämns som materiella 
prestationer och tjänster(Olve & Samuelson, 2008). Orsaken till att man inte idag har prissatt 
alla prestationer är för att man inte har haft det behovet tidigare då man hade för avsikt att 
endast använda internprissättningen i kostnadsfördelningssyfte. Nu när man har infört 
resultatansvar hos enheterna ändras kraven på internprissättningen. Vissa tjänster kan vara 
svåra att identifiera och sätta priser på men det verkar inte vara det som ligger till grund för att 
man inte prissatt alla tjänster utan behovet har inte funnits för detta tidigare.  

Inom kommunen fastställs de interna prestationernas priser av controllers, som arbetar på 
ekonomistyrningsenheten, tillsammans med avdelningschefer. Vid prissättningen 
sammanställer controllern de åtagande som både mottagaren och leverantören måste följa för 
att avtalet ska vara giltigt.  Detta moment genomförs med intentionen att man ska tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan enheterna och vad som ingår i priset. Som teorin förespråkar är 
det viktigt att man tydligt definierar ansvarsområdet för de olika enheterna för att eliminera 
konflikter kring kostnader (Olve & Samuelson, 2001). Min studie har inte identifierat några 
konflikter av denna typ. Däremot har man tidigare upplevt att konflikter uppkom vid 
fakturering av kostnaderna då det tidigare inte fanns en tydlig ansvarsfördelning över vem 
som skulle bära kostnaderna. Genom att ta fram tydliga avtal som organisationen har vid köp 
internt ser både den köpande- och säljande enheten vilket ansvar man åtar sig under den 
period som det avser att gälla vilket borde minska uppkomsten av konflikter.  

Olve & Samuelsson (2008) tar upp de kostnadsbaser som primärt används i praktiken vid 
framtagning av internpriser och dessa är kostnadsbaserade (särkostnad, självkostnad, 
själkostnad plus vinstpåslag, ABC- kalkylerad kostnad och standardkostnader), 
marknadsvärde och förädlingsvärde. Karlskrona kommun arbetar med självkostnadsmetoden 
som är fastställt enligt lag att kommuner ska använda sig av då de inte är vinstdrivande 
organisationer (SKL, 2012). Inom Karlskrona kommun skall priset endast bestå av de 
kostnader som förekommer när man tar fram en tjänst/produkt. Det som ingår i 
självkostnaden är dels fasta kostnader (lokalkostnader och personalkostnader) plus rörliga 
kostnader (förbrukningsmaterial, maskiner och inventarier). Självkostnadsmetoden vid 
internprissättning innebär att mottagaren betalar såväl de direkta- som de indirekta 
kostnaderna för att täcka leverantörens kostnader vid framställandet av produkten/tjänsten 
(Olve & Samuelsson, 2001). Att använda sig av själkostnadsmetod är som visat fastställt 
enligt lag och det är därför inte någon idé att argumentera runt valet av själkostnadsmetoden. 
Genom att de använder sig av den metoden ska den säljande enheten på lång sikt täcka alla 
sina kostnader. Metoden i sig är inte felaktig vid det mål som kommunen har att uppnå 
nollresultat. Det som däremot blir väldigt tydligt är att om man använder sig av 
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internprissättning för att möjliggöra utvärdering av organisationens självständiga 
resultatenheter ställer det höga krav på att alla tjänster och produkter är prissatta. Brister man i 
denna process riskerar man att gå miste om de positiva bidrag som internprissättningen kan ge 
i form av ökad motivation när enhetscheferna upplever en rättvis kostnadsfördelning samt den 
ökade kostnadsmedvetenheten som gynnas av att kostnaderna synliggörs inom 
organisationen.  

Min studie identifierade en avvikelse från den i övrigt praktiserade självkostnadsmetoden 
inom organisationen då prissättningen för tryck skiljer sig från den övriga prissättningen. Där 
sätter man priset efter självkostnadsmetoden med ett egenmarginalpålägg på 4 % av priset. 
Detta kallas normalt för en vinstmarginal men det omnämns av informant Lindström (120504) 
för egenmarginal som är till för att de ska kunna möta upp den fluktuerande efterfrågan hos de 
interna kunderna. Detta bör enligt mig uteslutande klassas som en vinstmarginal som adderas 
i förebyggande syfte då försäljningen av tryck inte är konstant vilket försvårar möjligheten till 
att nå ett nollresultat. Om enheten inte hade fått denna chans till utjämning av intäkterna vore 
det troligtvis svårt att hålla motivationen uppe hos enheten. Arvidsson (1971) anger att 
självkostnad plus vinstpålägg används inom internprissättningen då leverantören tillåts gå 
med vinst vid internhandel och leverantören har ett resultat- eller räntabilitetsansvar.  

När det gäller serviceenheten har jag inte fått fram andra uppgifter än att även dem ska uppnå 
ett nollresultat och möjligheten till att ta ut en egenmarginal finns endast för att kunna jämna 
ut fluktuationer på efterfrågan som enheten möter. Enheter inom en offentlig verksamhet får 
inte gå med vinst utan de har ett resultatansvar som innebär att de ska uppnå ett nollresultat. 
Med utgångspunkt i teorin som argumenterar för att man ska ha ett system som upplevs vara 
rättvist ställer jag mig här frågande till om det kan leda till osämja mellan enheterna när 
serviceenheten kan ta ut en egenmarginal för att jämna ut sina inkomster. Under intervjuerna 
kunde jag inte märka att det fanns någon osämja mellan enheterna i nuläget men risken finns 
att en irritation ligger och skaver under ytan utan att någon är tillräckligt ärlig för att ta upp 
särbehandlingen till diskussion. Däremot anser jag att det faktum att serviceenheten säljer 
tjänster som inte har en jämn försäljningskurva kan vara avgörande och ett tillräckligt starkt 
argument upp mot de andra enheterna, som har en jämnare försäljningskurva, till att de ska få 
använda sig av en egenmarginal.   

Peter & Turny (1977) anser att framtagningen av rätt teoretisk metod för internprissättning 
ofta tar stort utrymme i ekonomistyrningen. De menar att framtagningen av riktlinjer och 
beräkningskalkyler för internpriser är en tidskrävande och kostsam process. Min studie tyder 
på att man inte arbetar mer med ett internprissättningssystem än man anser att organisationen 
kräver då det är kostsamt och tidskrävande. Har man inte haft behovet för att täcka in alla 
kostnader i internprissystemet är inte detta något man investerar tid och kapital i 
förebyggande syfte utan man formar sitt system efter organisationens behov. Karlskrona 
kommun har inte ännu hunnit med att ta fram exakta riktlinjer för hur de ska beräkna de 
interna prestationerna men de är för tillfället under process för framtagning av riktlinjer. Att 
alla ska utgå från självkostnadsmetoden är accepterat och etablerat överlag inom Karlskrona 
kommuns organisation men man vill ha fram en mer detaljerad beskrivning över vilka 
kostnader som ska belasta en viss prestation samt se till att alla interna prestationer är 
prissatta. Detta för att alla resultatenheter inom organisationen ska vara likvärdiga inför 
utvärderingarna och att enheterna ska ha ett fortsatt förtroendet för att arbeta med 
internprissättningen. Min studie har visat att om internprissättning ska fungera som ett 
effektivt styrverktyg för utvärdering av självständiga resultatenheter krävs det att 
organisationen skapar en utförlig modell för framtagning av internpriser samt att de ser till att 
kostnaderna belastar rätt enhet.  
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Man måste väga fördelarna mot nackdelarna när man tar fram sin metod för 
internprissättningen. Organisationen måste vara medveten om att ett internprissättningssystem 
innebär en hel del administrativt arbete i form av fakturering internt utöver den kostnad och 
tid man redan lagt ner på att arbeta fram en modell för internprissättningen. Då Karlskrona 
kommun likt många andra kommuner har skapat resultatenheter med resultatansvar ställs nya 
krav på internprissättningen. Jag gör den bedömningen att man har sett nyttan att kunna 
utvärdera och följa upp enheternas resultat som större än kostnaden för att skapa ett 
omfattande internprissättningssystem. När den offentliga verksamheten möter de nya kraven 
från marknaden krävs det att man utnyttjar de system man kan för att effektivisera sin 
verksamhet. Genom att ha ett välutvecklat interprissättningssystem kommer de att kunna 
identifiera ineffektivitet inom enheterna och därmed ha möjlighet till att förbättra kvaliteten 
på organisationen för att i framtiden kunna stärka den tillit och en trygghet invånarna ska 
kunna känna inför den offentliga verksamheten.  

Olve & Samuelsson (2001) menar att när en organisation är decentraliserad med många 
resultatenheter krävs det att man har ett bra system för att undvika samordningsproblem. 
Samordningsproblem kan uppstå om en organisation inte har bra riktlinjer för prissättning av 
en prestation (ibid). Då jag inte upptäckt några problem med samordningen mellan enheterna 
under mina intervjuer kan det betyda att internprissättningen fungerar tillfredställande för att 
öka samordningen. Däremot fick jag under intervjuerna intrycket av att man inte har väldigt 
mycket samarbete med andra enheter utan man sköter sitt för att vid behov göra en beställning 
av tjänster eller produkter från andra enheter. Samordningsproblem anser jag preliminärt bör 
förekomma inom organisationer som har ett stort behov av informationsutbyte inom ett 
produktionsled. Då möjligtvis inom en fabrik med olika specialistenheter där det är av stor 
vikt att informationsutbytet fungerar optimalt, blir det osämja mellan två enheter i en sådan 
organisation hindras produktionen. Inom Karlskrona kommun är enheterna inte i så stor 
utsträckning i behov av ett rikt informationsflöde mellan varandra utan de är självständiga.   

Genom att fortsätta arbetet med utveckling av internprissättningen kommer man att skapa ett 
tydligt system som är uppbyggt med riktlinjer som ska gälla för alla enheter. Med 
välformulerade riktlinjer för prissättning ökar chanserna till att organisationen får en ökad 
kongruens (Peter & Turny, 1977).  Alla enheter är insatta i vad dem ska uppnå med sin 
verksamhet men däremot verkade det inte vara så tydligt för dem vad kommunens 
aggregerade mål var. Det är i alla organisationer, offentlig som privat, upp till ledningen att 
informera om vilka mål organisationen har och vilken vision de har. Risken med en dålig 
spridning av visionen är att medarbetarna inte har syn på verksamheten och vad man arbetar 
mot för mål. Möjligtvis kommer detta att bli mer distinkt när de har färdigställt 
internprissystemet då helhetsbilden klargör för vilka mål man arbetar mot.  

5.2 Internprissättning som motivationsskapare 

Enligt Collins & Porras (1991)  medför en plattare organisation med divisioner och 
decentralisering av ansvaret att man ökar den innovativa förmågan hos medarbetarna, 
beslutstagandet accelererar samtidigt som den generella viljan till att öka kvaliteten i arbetet 
ökar då medarbetarna känner dig viktiga i sin roll. Då Karlskrona kommun praktiserar 
målstyrning innebär det att ansvaret delegeras ut på enheterna för hur de ska uppnå de mål 
som satts upp. Motivation gynnas enligt Flavell (1970) av att man genom att delegera ut mer 
ansvar får individen att känna sig viktig och som en del av organisationen. Motivationen ute 
på enheterna till att nå sitt mål verkar vara god och enligt informanterna ser man det som att 
man får ett uppdrag och det är deras plikt att nå målet genom en så effektiv verksamhet som 
möjligt. Jag anser att det inte är en fullständigt decentraliserad organisation då man ändå 
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måste ta hänsyn till de beslut som kommunfullmäktige tar vilket då kan härledas till en mer 
centralstyrd organisation. Detta kan hämma motivationsskapandet ute på enheterna när de 
upplever att de trots det uttalade fria ansvaret genom målstyrningen har både en budgetram att 
hålla sig inom samt ett uppsatt mål att arbeta mot inte får den frihet som krävs för en ökad 
motivation.  

För att motivationen ska ökas ännu mer bör man se till att internprissättningen fungerar 
optimalt för det syfte man har med internprissättningen. Har kommunen resultatenheter måste 
internprissättningen medföra att enheterna belastas med de rätta kostnaderna samt att de blir 
tillgodoräknade sina utförda prestationer och därmed kan uppnå en rättvisande 
resultatbedömning. En rättvis fördelning av kostnaderna anser McAuley & Tomkins (1992) 
vara en förutsättning för att öka motivationen hos enhetscheferna att förbättra inte bara sin 
egen enhets resultat utan att arbeta för att optimera kommunens totala resultat. Jag anser att 
det är svårt att bedöma om de rätta kostnaderna hamnar på enheterna som det är idag då inte 
alla prestationer är prissatta ännu. Vilket även medför att det är svårt att utvärdera hur väl 
internprissättningen fungerar för Karlskrona kommun för detta syfte. Det missnöje som finns 
hos kommunstyrelsen över internprissättningen idag för hur styrningen av kostnaderna 
fungerar indikerar på att det inte är en rättvis fördelning av kostnaderna. När arbetet väl 
kommer igång med att prissätta alla interna prestationer och detta kommer i system bör 
motivationen ute på enheterna att öka när de upplever att kostnadsfördelningen är rättvis 
vilket inte är något specifikt för just mitt studieobjekt utan denna effekt kommer för alla 
kommuner som väljer att investera i ett välutvecklat internprissystem.  

5.3 Internprissättning för utvärdering av resultatenheter 

Karlskrona kommun en långtgående decentralisering av såväl ansvar som befogenheter. 
Genom att kommunen består av resultatenheter som har resultatansvar använder man sig av 
ett internprissättningssystem i uppsikt av att kunna utvärdera och följa upp resultaten. Inom 
kommunen förekommer interna prestationer i form av försäljning av färdigställda varor samt 
tjänster. Internprissättning är en förutsättning för att man ska kunna använda sig av 
resultatansvar då det är väldigt viktigt att andra enheter inte fritt kan nyttja den säljande 
enhetens prestationer (Brorström et al. 1998).  

Greve (2009) anser att det även kan fungera som vägledning för de ansvariga på enheterna 
inför deras beslut. Genom att sätta internpriser kan man även möjliggöra för att man ska 
kunna värdera prestationerna som varje enhet genomför, vilket gör att de enheter som inte har 
kontakt med någon annan marknad än den interna inte endast ses som en kostnad utan 
organisationen får en tydligare kostnadsfördelning. Man kan då även mäta varje enhets 
effektivitet så man kan skilja ut de som är ineffektiva och arbeta med att förbättra dem direkt, 
alternativt lägga ner dem. Detta gör man kontinuerligt inom kommunen genom uppföljning av 
enheternas budget. Det är viktigt för att kunna granska om enheten lämnar ett överskott eller 
underskott för att vidare utvärdera vilka handlingar som kan bli aktuella att genomföra för att 
enheten ska uppfylla sitt primära mål, att vara i balans.  

Internprissättningen ska enligt Lantz (2000)  även fungera som ett led i ekonomistyrningen för 
att kunna göra resursallokeringen mellan de olika enheterna så bra som möjligt. 
Internprissättningen fungerar som ett internredovisningssystem för fördelning av fiktiva 
resurser runt om inom Karlskrona kommun. Genom att använda sig av fiktiv 
internredovisning uppkommer även ett fiktivt resultatansvar. Då fördelas kommunbidrag till 
enheterna som tillsammans med uppsatta mål visar vilka åtaganden enheten har. 
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Kommunbidraget är resultatenhetens intäkter och det är dessa som ska täcka de kostnader 
enheten har.  

Brorström (1998) påpekar att en svårighet med den fiktiva resultatenheten är att när 
divisionen har en tilldelad resurs kommer det att vara gynnsamt att genomföra så lite som 
möjligt för att hålla nere kostnaderna. Rädslan för att göra förbättringar av verksamheten som 
medför kostnader kan hindra utvecklingen av viktiga arbetsprocesser. Detta känsliga område 
berörde jag vid mina intervjuer där informanterna var tydliga med att det ofta är svårt att 
motivera till investeringar som inte ger någon direkt avkastning då detta kan medföra att 
enheten inte klarar av att uppnå sitt nollresultat de första åren. Om kommunstyrelsen tar 
hänsyn till detta i budgetuppställningen kan man troligtvis eliminera rädslan för 
nyinvestering. De mål och prioriteringar som organisationen har bör även visas tydligt genom 
en vältilltagen budget om det finns behov för investeringar inom en enhet. Brorström (1998) 
menar även att man kan förhindra risken för att enheten blir inaktiv genom att ledningen följer 
upp enhetens effektivitet genom att göra prestationsmätningar och uppföljningar av 
verksamheten. Kommunerna bör därför årligen göra flera uppföljningar och utvärderingar av 
enheternas resultat. Därmed har de större chanser att identifiera ineffektivitet och passivitet 
inom enheterna i god tid för att vid behov närmare kunna analysera och utvärdera eventuell 
problematik.  

För att en enhet ska kunna tilldelas ett resultatansvar ska de kunna påverka både sina kostnader 
och sina intäkter (Brorström, 1998).  Jag har genom min studie fått intrycket av att de säljande 
enheterna inte har en stor möjlighet att påverka sina intäkter i någon anmärkningsvärd 
utsträckning och därmed brister upplägget till viss del eftersom inte kan påverka sina intäkter. 
Min studie visar på att verksamheterna ute på enheterna egentligen inte ger de som är 
enhetschefer någon större möjlighet till att påverka enhetens intäkter, utan intäkterna kommer i 
form av ett årligt kommunalbidrag vars storlek fastställs av kommunstyrelsen. Detta 
kommunalbidrag har jag svårt att definiera som en intäkt.  Då det inte utförs någon prestation vid 
fördelningen av kommunalbidragen, vill jag därför hävda att det handlar om en klumpsumma från 
centralt håll, vilken syftar till att täcka budgeterade kostnader. Det ansvar som enheterna har är att 
deras verksamhetskostnader varken skall överstiga eller understiga det tilldelade bidraget och 
därmed nå det uppsatta nollresultatet. Det ansvar som enheterna inom kommunen har ligger 
närmare det som Brorström (1998) definierar som kostnadsansvar, vilket enligt honom innebär 
att enheten har skyldighet att bedriva verksamheten efter en budgeterad kostnad. Att begränsa 
enheternas ansvar till enbart ett kostnadsansvar borde vara mer korrekt och även bidra till att 
enhetscheferna upplever att ansvaret motsvarar deras mandat kring beslut som rör verksamheten.  

5.4 Internprissättning för kostnadsbesparing  

Ax et al. (2011) menar att ytterligare ett syfte med internprissättningen är att man motiverar 
dem som arbetar inom enheten att ta beslut som gynnar organisationen som helhet. Om man 
har ett gott utvecklat system för internprissättning som har tagits fram i utgångspunkt med 
organisationens mål kommer det att öka deras medvetenhet om hur deras förbrukning av 
produkter och tjänster påverkar organisationen som helhet. En ökad kostnadsmedvetenhet 
kommer då i förlängningen att leda till organisationsgynnsamma beslut och därmed 
vinstmaximering alternativt kostnadsbesparing. Internprissättningen kan öka 
kostnadsmedvetenheten hos de anställda då man genom att visa divisionernas resultat kan 
motivera de anställda att begrunda de interna köpen och därmed minska resursslöseri (Olve & 
Samuelsson, 2001). Min studie tyder på att när en prestation belastas med en kostnad 
synliggörs alternativvärdet för medarbetaren och det bör då vara en naturlig reaktion att 
jämföra detta pris med nyttan, man blir alltså kostnadsmedveten. 
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Kommunen har inte ett fullt tillfredställande internprissättningssystem då det saknas tydliga 
riktlinjer för framtagande av internpriser medför det att egna lösningar vid olika situationer tas 
fram, vilket inte skapar en enhetlighet kring användandet av internpriser. Internprissättningen 
ska användas för att man ska kunna redovisa kostnaden där resurserna konsumeras och inte 
där några produkter produceras. Min studie visar på att det är svårt att förmedla ut kunskapen 
och förståelsen för vilka kostnader som finns och hur ett internprissättningssystem fungerar. 
Får inte köparen rätt information kan han inte ta ett kostnadseffektivt beslut. En förutsättning 
för att man ska kunna ta ett kostnadsmedvetet beslut är att alla produkter och tjänster är 
prissatta så att man ser kostnaderna. Prissättningen måste återspegla hur köpen påverkar 
organisationen om man väljer att konsumera eller inte. Det är väldigt många interna 
ekonomiska relationer som man måste ta hänsyn till när man skapar ett internprissystem. Det 
faktum att inte alla prestationer är prissatta idag anser jag är en brist då internprissättningen 
ska fungera som motivation till kostnadsmedvetenhet men det förutsätter att alla interna 
prestationer är prissatta så att alla kostnader blir synliga, vilket inte är fallet i kommunen i 
dagsläget. Däremot visar informanterna att de är medvetna om att internprissättningen ska 
motivera till en ökad kostnadsmedvetenhet och de anser att den gör det i de fall där 
Karlskrona kommun har fastställda priser för de interna prestationerna och där de finns 
valmöjligheter vid köp av interna prestationer.  

5.5 Internprissättning för offentlig verksamhet 

Då filosofin NPM enligt Almqvist (2006) innebär ett försök till implementering av 
organisationsmodeller hämtade från den privata verksamheten och denna typ av verksamhets 
tankar kring hur man skulle reformera styrningen för att öka effektiviteten, har jag inte tagit in 
detta som en enskild del i resultatet utan drar här i min analysdel paralleller från teorin kring 
NPM till hela resultatet från studien. Enligt Boyne(2002), Lapsley och Wright (2003)  
kontrolleras den offentliga verksamheten utifrån politiska restriktioner vilket innebär att 
möjligheterna till att arbeta fram och formulera långsiktiga strategiska mål blir svårt då 
situationen kan förändras snabbt beroende på den politiska situationen. Det har i min studie 
framkommit att de politiska restriktionerna gör det svårt att motivera till långsiktig planering 
då man inte kan övertyga en förvaltning att bära höga kostnader för en investering som inte 
ger avkastning direkt utan längre fram då man har svårt att avgöra om förvaltningen kommer 
att ha samma ansvarsområden eller resurser i framtiden. Detta bör nog i realiteten inte vara ett 
väldigt omfattande problem då besluten kring prioriteringar tas av kommunfullmäktige när det 
kommer till vilket håll man ska föra kommunen. Detta borde ge en indikation till vilka 
investeringar enheten kan göra.  

Enligt Almqvist (2006)  är decentralisering av ansvaret, konkurrensutsättning, resultatansvar, 
målformulering, uppföljning och prestationsbaserade belöningssystem något som filosofin 
kring NPM handlar om att implementera i den offentliga verksamheten. Min studie har visat 
att decentralisering av ansvaret genom resultatansvar och målstyrning är implementerat. Man 
arbetar aktivt med att konkurrensutsätta sin verksamhet för att öka effektiviteten. Karlskrona 
kommun arbetar med målstyrning genom att formulera tydliga mål för varje resultatenhet. Det 
är kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som sätter upp dessa mål. Utifrån 
ekonomiska ramar ska dessa mål ange den önskade inriktningen, omfattningen och kvaliteten 
på verksamheten. Kommunen använder sig av tre koncernövergripande mål. Det är finansiella 
mål, verksamhetsmål samt personalpolitiska mål. Det är sedan upp till nämnderna att 
formulera och sätta upp egna mål inom dessa koncernövergripande målen. Målen ska vara 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta vilket uppfyller kravet för hur mål 
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enligt teorin ska sättas upp. Har inte medarbetarna en bra förståelse för målen så blir det svårt 
för dem att utvärdera deras egen insatts i hur väl man nått målen.  

Karlskrona kommun har en långtgående decentralisering av såväl ansvar som befogenheter. 
Det verkar vara av stor vikt att man vidtar åtgärder på rätt nivå i organisationen och man 
arbetar för att inte överföra beslutet högre upp. Inom Karlskrona kommun likt andra 
kommuner i Sverige ligger för tillfället fokus på att konkurrensutsätta sin verksamhet för 
tillfället och detta gör man primärt för att öka kvalitén på verksamheten samt kunna 
kostnadsbespara då verksamheterna blir effektivare. När man konkurrensutsätter ökar 
motivationen till att behålla sina kunder vilket anses gynna kvaliteten. Samtidigt som man blir 
mer medveten om kostnader då man agerar på en marknad med konkurrenter.  

Ovanstående är en klar antydan kring att kommunen har implementerat de modeller som 
NPM förespråkar för att uppnå de goda effekterna som den privata verksamhetens 
managementteorier kan erbjuda så som ökad effektivitet genom decentralisering. Högre grad 
av motivation samt snabbare beslut genom att de har delegerat ut ansvar och befogenheter till 
chefer på enhetsnivå. Genom deras internprissättning har de uppnått en god möjlighet till att 
utvärdera enheterna och fått fram en rättvis och tydlig kostnadsfördelning.  
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de slutsatser som jag kommit fram till utifrån min 
uppsatta frågeställning 

 

 

Min studie ämnade utreda hur en offentlig verksamhet tillämpar internprissättning som 
styrverktyg samt varför de valt att forma internprissättningen på följande sätt. Då mitt 
fallstudieobjekt varit en offentlig verksamhet som är under förändring har studien belyst vilka 
områden internprissättningen påverkas av under organisatorisk utveckling. Det är vid en 
utveckling av organisationen i form av ökad decentralisering och bildande av resultatenheter 
en naturlig följd att internprissättningen utvecklas och blir mer omfattande för att den ska 
fungera optimalt. 

6.1 Tillämpning av internprissättning inom en offentlig verksamhet 

Min studie visar och bekräftar därmed den litteratur jag tagit del av innan studien kring 
offentligverksamhets utveckling att man inom kommuner idag decentraliserar ansvaret ut på 
självständiga enheter. Dessa enheter har ett ansvar som hos mitt studieobjekt bäst definieras 
som ett kostnadsansvar. Då den största delen av offentlig verksamhet är bidragsbaserad 
praktiseras det man kallar för fiktiva resultatenheter vilket innebär att de intäkter enheten har 
består av ett kommunalbidrag. Sedan är det enhetens uppgift att nå ett nollresultat. Genom att 
ha en så korrekt definiering av enheternas ansvar som möjligt medför det att enhetscheferna 
upplever att deras ansvar motsvaras av deras befogenheter.  

Inom kommunerna i Sverige skall man använda sig av självkostnadskalkylering vid 
framtagning av internpriser vilket även mitt studieobjekt praktiserar. Detta är därmed inget 
som är specifikt för Karlskrona kommun utan det är fastställt enligt lag att kommunal 
verksamhet ska utgå från de interna prestationernas självkostnad, då de inte ska gå med vinst. 
Det är däremot inte i detalj lagstadgat hur dessa självkostnader skall sättas utan det är upp till 
kommunerna att arbeta fram en rutin kring framtagning av självkostnaderna. När 
självkostnadsprincipen praktiseras inkluderar man de fasta kostnaderna samt de rörliga 
kostnaderna för den aktuella prestationen. Fastställandet av internpriser sker i mitt 
studieobjekt samråd med en controller och enhetschefen. Där fastställs ett avtal för den 
aktuella prestationen. Min studie tyder på att det är viktigt att det finns riktlinjer för vilka 
kostnader som ska räknas in då det kan vara svårt att prissätta vissa prestationer vilket då 
medför att prissättningen inte blir enhetlig inom hela organisationen. 

Inom kommuner använder man sig oftast av avtal som sträcker sig över en budgetperiod 
tillämpas det som kallas för standardkostnader. Detta anses vara en enkel metod för 
fastställande av de interna priserna. Risken är att man inte får med kostnader som eventuella 
förändringar medför under året.  
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6.2 Bakomliggande faktorer för tillämpning av vald internprissystem  

Interprissättningen används inom kommuner oftast i redovisningssyfte för att kunna fördela 
kostnaderna kommunen har. Detta överensstämmer med mitt studieobjekt i dagsläget. Då 
internprissystemet utformas i syfte att fungera i redovisningssyfte ställer det inte krav på att 
alla prestationer behöver prissättas då organisationen endast fördelar de största kostnaderna. 
Däremot visar min studie att det är mer angeläget att prissätta alla prestationer då man inför 
någon form av kostnads- resultat- eller balansansvar för enheterna. För att utvärderingen och 
uppföljning av enheterna skall kunna göras måste kostnaderna synliggöras. Man arbetar för 
tillfället med att utveckla internprissystemet hos mitt studieobjekt för att öka möjligheten till 
utvärdering av resultatenheterna och därmed kunna öka kvaliteten på enheternas verksamhet. 
Min studie visar att det tilldelade ekonomiska ansvaret enheterna har inte har för avsikt att öka 
vinsten utan för att kunna effektivisera verksamheten för att bemöta de nya kraven som 
samhället ställer på den offentliga verksamheten.  

Då man inte ännu har ett färdigutvecklat internprissättningssystem inom kommunen fungerar 
det inte optimalt för kostnadsfördelning. Genom att prissätta alla interna prestationer kommer 
de att närma sig ett system som upplevs ge en rättvis kostnadsfördelning. Vilket bör medföra 
att internprissättningens effekt till ökad motivation hos enhetscheferna blir aktuell samtidigt 
som den tydliga prissättningen i förlängningen enligt teorin bör leda till en ökad 
kostnadsmedvetenhet. Som det är i dagsläget medför inte användningen av internprissättning 
någon anmärkningsvärd ökad kostnadsmedvetenhet, utöver i vissa situationer där 
prissättningen börjat klarläggas, personalen är medveten om att internprissättningen kan ge 
denna effekt men det kommer att utvecklas betydligt mer efter det att prissättningen är 
komplett. Då har personalen ett alternativvärde för att välja konsumtion eller att avstå från 
köpet vilket ökar deras medvetenhet om kostnader och därmed blir mer återhållsamma. Om 
kommunerna utökar sitt internprissystem genom att prissätta alla prestationer kan de alltså 
använda detta styrverktyg för kostnadsbesparing. Utbildning och kunskapsspridning kring 
internprissystemet och organisationens mål är lika viktigt i en offentlig verksamhet som en 
privat verksamhet för att få personalen att förstå åt vilket håll man arbetar och varför man 
vidtar de åtgärder man gör. Även om den offentliga verksamheten inte har ett relativt entydigt 
mål som att maximera sin vinst har de alltid en vision och ett mål för sin verksamhet som idag 
för många kommuner handlar om att effektivisera och förbättra verksamheten. Om personalen 
ser helheten ökar chanserna att de sedan tar beslut som gynnar organisationen i sin strävan att 
uppnå sitt mål.  

6.3 Reflektioner 

Något som kunde stärkt min studie ännu mer vore att jag sett till att genomföra fler intervjuer 
än de jag gjort. Genom att få in fler perspektiv på hur internprissättningen fungerar kunde min 
analys och slutsats möjligtvis kunnat utvecklas lite mer. Med hänsyn till den korta tid studien 
skulle färdigställas på var inte detta möjligt. Däremot anser jag att mitt val av personer till 
intervjuerna jag hann genomföra var de mest lämpliga kandidaterna då jag fått in både den 
säljande och den mottagande sidan vid interna prestationer, samt ekonomistyrningsenhetens 
kunskaper kring internprissättningen inom Karlskrona kommun.  

Kunskapsbidrag  

Min studie bör kunna vara behjälplig för offentlig verksamhet vid framtagning av ett 
internprissystem alternativt vid en utveckling av deras existerande internprissystem då jag har 
belyst ett fall där man haft behov av att utveckla sitt internprissystem och därmed belyst vilka 
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faktorer som påverkar internprissättningens användningsområde. Min studie visar hur 
offentlig verksamhet trots deras avsaknad av vinstmaximeringssyfte ändå kan använda 
internprissättningen som ett effektivt styrverktyg i avseendet att göra kostnadsbesparingar 
genom att öka kostnadsmedvetenheten hos de anställda samt kunna identifiera ineffektivitet i 
verksamheten och därefter kunna förbättra sin verksamhet.  

Förslag till fortsatta studier  

Något som jag under studiens gång upplevt vore intressant att studera är en 
kommunalverksamhet som har genomgått den förändring som Karlskrona kommun just nu 
befinner sig i. Det vore intressant att utreda hur en offentlig organisation som skapat 
resultatenheter och därmed utvecklat sitt internprissystem upplever att det fungerar när alla 
prestationer är prissatta och förutsättningarna för utvärdering av enheterna är som bäst. Jag 
anser att det är först då de andra effekterna med internprissättningen blir märkbara. 
Kostnadsmedvetenheten bör inte vara speciellt utspridd om inte de interna prestationerna är 
prissatta och incitament till motivation hos beslutstagarna bör inte heller vara fullt vedertagen 
om de inte kan vara säkra på att deras beslut grundas på korrekta kostnadsberäkningar. Därför 
anser jag att denna studie vore intressant att genomföra på en kommun som kommit till 
slutfasen i denna förändringsprocess.  
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Bilaga 1- Information om Karlskrona Kommun  

 

Karlskrona kommun 

En kommun måste följa lagar som är fastlagda av riksdagen och regeringen. Dessa lagar 
definierar vilka verksamheter som kommunerna måste ha. Enligt lagstiftningen så måste 
kommunerna ha: 

 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola 
 Kommunal vuxenutbildning 
 Svenska för invandrare 
 Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg 
 Omsorg om äldre och funk-tionshindrade 
 Bostadsförsörjning 
 Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende 
 Stadsplanering och byggfrågor 
 Hälso- och miljöskydd 
 Renhållning och avfallshantering 
 Räddningstjänst 
 Vatten och avlopp 
 Bibliotek 
 Krisberedskap 
 Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)(SKL, 2012) 

Karlskrona har 64032st invånare och kommunen har en landareal på 1047km2.  Karlskrona 
kommun har ökat med ca 5500invånare sedan 1985. Den största delen av invånarna i 
Karlskrona kommun bor i orterna Karlskrona och Lyckeby (Karlskrona, 2012).  

 

Källa: Karlskrona. (2012). Befolkning http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-
Karlskrona/Statistik/ (Hämtad 2012-05-08) 
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Kommunerna i Sverige styrs politiskt genom förordningar och lagar som är fastlagda av 
riksdag och regering. Kommunerna måste hålla sig inom dessa bestämmelser, vilket innebär 
att alla kommuner i grunden styrs på samma sätt. I varje kommun finns det sedan 
kommunfullmäktige, som invånarna har valt. Omval sker var 4:e år. Kommunfullmäktige har 
det största inflytandet på lokal nivå. Under kommunfullmäktige finns det en styrelse som i sin 
tur har valts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna 
arbetet inom kommunen. Sist beslutas det vilka nämnder som ska finnas inom kommunen. 
Nämnderna uppgift är att behandla de ärenden som kommunfullmäktige tar upp samt 
genomföra de beslut som kommunfullmäktige tar (SKL, 2012). I Karlskrona kommun finns 
det elva nämnder: 

1. Barn- och ungdomsnämnden 
2. Handikappnämnden 
3. Idrotts- och fritidsnämnden  
4. Kulturnämnden  
5. Miljö- och byggnadsnämnden  
6. Socialnämnden 
7. Tekniska nämnden 
8. Utbildningsnämnden 
9. Valnämnden  
10. Äldrenämnden  
11. Överförmyndarnämnden(Karlskrona, 2012). 

Under varje nämnd ansvarar en förvaltning för genomförandet av de beslut, som tagits i 
kommunfullmäktige, i det dagliga arbetet (SKL, 2012).  

Det är kommunstyrelsen som arbetar fram budget för kommunen och det är sedan 
kommunfullmäktige som tar beslutet om budget ska fastslås eller omarbetas. Nämnderna som 
valts ut finns till i syfte för att komma närmare verksamheten då inte kommunfullmäktige har 
möjlighet att sätta sig in i varje ämne och genomföra de beslut som kommunfullmäktige har 
tagit(Karlskrona, 2012).  
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Bilaga 2-Kommunallagen(1991:900) 

Kommunnallagen innehåller definitioner om vad en kommun ska bestå av och hur den ska 
organiseras. Den ställer upp ramar för vad kommunerna har befogenhet att göra och vad de 
inte får genomföra. Lagen tar upp vilken skyldighet kommunen har gentemot de medlemar 
som den har, en medlem är en person som är folkbokförd i kommunen. Nedan följer ett utdrag 
av relevanta paragrafer från Kommunallagen (1991:900): 

2 kap Kommunernas och landstingens befogenheter   

7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och 
går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i 
kommunen eller landstinget. 

3 kap Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer 

9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, främst 

1. mål och riktlinjer för verksamheten 

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor  

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer  

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar  

5. val av revisorer  

6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda  

7. årsredovisning och ansvarsfrihet  

8. folkomröstning i kommunen eller landstinget 

9. extra val till fullmäktige 

8 kap. Ekonomisk förvaltning   

Mål för den ekonomiska förvaltningen   

1 § Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

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)(Lagen.2012). 
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Bilaga 3-Intervjuguide Vildana Zorlak 

Rollbeskrivning 

 

1. Vilken befattning har du? 
2. Vilken är din roll vid internprissättningen? 

 

 

Beskrivning av organisationen 

 

3. Vilka övergripande mål har Karlskrona kommun? 
4. Vem sätter upp målen för kommunen? 
5. Hur ser Karlskrona kommuns organisationsuppbyggnad ut? 
6. Hur ser ansvarfördelningen ut inom kommunen? 
7. Vad är syftet med det valda ansvarsområdet?  
8. Är avdelningschefens mål sammanförda och enhetliga med organisationens mål? 
9. Har avdelningscheferna möjlighet till att påverka avdelningens mål?  

 

 

Framtagning av internpriser/ val av metod 

 

10. Hur länge har ni använt er av internprissättning?  
11. Har ni bytt internprissättningsmetod nyligen? Om ja, varför? 
12. Vilken typ av modell använder ni er av vid internprissättning? 
13. Hur arbetade ni er fram till den befintliga metoden?  
14. Vilka var vid framtagningen de primära motiven och syfte för internprissättningen? 

Har dessa motiv förändrats under tidens gång? 
15. Anser du att den modell som ni använder idag uppfyller de motiv och syfte som ni 

har med internprissättningen? Om inte, vart är det bristfälligt?  
16. Har ni olika internprissättnings modeller för regelbunden och oregelbunden handel 

internt inom Karlskrona kommun? 
17. Mellan vilka avdelningar används internprissättning? 
18. Anser du att er metod ger utrymme för hög autonomi? 
19. Anser du att sannolikheten för aggregerad optimalitet med er valda metod är hög 

eller låg? 
20. Vilka incitament använder ni er av för att motivera avdelningscheferna till att uppnå 

målen? 
21. Är den modell som ni använder lätt att förstå för användarna? 

 

 



Rebecca Nilsson  Internprissättning inom en offentlig verksamhet 

55 
 

 

Effekter och resultat av internpriser  

 

1. Hur utformas de mål som avdelningarna ska klara av? Är de klara och tydliga för 
avdelningscheferna 

2. Vilken typ av utvärdering av avdelningschefernas prestationer görs? 
3. Hur ofta utvärderas divisionernas resultat? 
4. Anser Ni att Er internprissättningsmodell leder till ökad motivation hos 

avdelningscheferna? 
5. Om ja, hur leder den till ökad motivation? 
6. Förekommer det några negativa effekter av internprissättningen? Om ja, i så fall vilka? 
7. Vilka primära fördelar bistår internprissättningen med? 
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Bilaga 4-Intervjuguide enhetschefer och förvaltningschef 

Ansvarsfördelning 

1. Vilken typ av ansvar har divisionen? 

2. Anser du att du som divisionschef har möjlighet att påverka resultatet? 

3. Hur utvärderas divisionens resultat? 

Internprismodell 

4. Vilken typ av internpriser använder ni er av?  

5. Vilka typer av internprestationer köper/säljer din division? 

6. Hur prissätter ni era prestationer? 

7. Hur förmedlas informationen om internpriser ut till de anställda? 

 

Motiv, syften och effekter av internprissättningen 

8. Vilka positiva/negativa effekter anser du att användandet av internpriser har på 

organisationen? 

9. Hur ökar användandet av internpriser din kostnadsmedvetenhet? 

10. Hur ger det de anställda ökad kostnadsmedvetenhet? 

11. Hur kan användandet av internpriser medföra besparing av resurser? 

12. Anser du att användandet av internpriser fungerar som ett styrverktyg för kostnads 

kontroll?  

13. Medför internprissättningen en rättvis kostnadsfördelning? 

14. Har internprissättningen förändrats den senaste tiden på grund av ändrade politiska 

förhållande? 

15. Anser du att det uppkommer några svårigheter med internprissättningen då ni är en 

offentlig verksamhet? 

 

 

 

 


