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Sammanfattning 
 
Titel:   Internprissättning inom pappersindustrin – En studie om hur  
  interprissättning tillämpas i tre företag inom pappersindustrin 
 
Ämne/Kurs:  FEKC 10 Kandidatuppsats, 10 poäng 
 
Nyckelord:  Internprissättning, kostnadsbaserad prissättning, 

internprissättningsproblemet, självkostnadskalkyl 
 
Syfte:  Att undersöka tre företag som är jämförbara vad gäller storlek i 

produktionskapacitet och antal anställda. Detta för att se hur 
företagen värderar interna prestationer, vilken 
internprissättningsmetod de tillämpar samt effekter av deras val.   

 
Metod:  Vi har använt oss av en induktiv ansats och således tagit 

utgångspunkt i empirin. Data har samlats in med kvalitativt metod 
i form av personliga intervjuer och frågeformulär. Även 
metodproblem behandlas i detta kapitel.   

 
Teori:   Internprissättning är ett gammalt fenomen som används
  för att värdera interna prestationer samt att skapa incitament 
  till effektivitet. Det finns många olika metoder för hur 
  prissättningen ska ske men inget bästa sätt för hur  
  detta ska genomföras finns utan varje företag måste själva göra en  

bedömning av vilken metod som lämpar sig bäst.  
  .  

 
Empiri & Analys: I vår empiri redovisar vi den information vi fått genom intervjuer.  
 Vi kan se stora likheter mellan organisationers uppbyggnad och 

val av internprissättningsmetod. 
 
Slutdiskussion:  Internprissättning används i mindre omfattning i fallföretagen än 

vad vi trodde från början. 
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel ges läsaren en introduktion till frågeställningen och en kortare 
beskrivning av fenomenet internprissättning. Vidare kommer vi även att redogöra för vårt 
syfte och de avgränsningar vi valt att göra. 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Innan uppsatsskrivandet tog fart letade vi möjliga ämnen att skriva om. Litteratur, artiklar och 
tidskrifter lästes för att få idéer. Att finna ämne blev svårare än vi hoppats så vi bestämde oss 
för att kontakta universitetslektor Hans Lindkvist på Karlstad universitet. Under mötet växte 
flera idéer fram varav en berörde internprissättning. Efter mötet återgick vi till 
informationssökande om de förslag vi fick. Vi bestämde oss då ganska snabbt för att inrikta 
oss på internprissättningsområdet där det så kallade internprissättningsproblemet ofta förekom 
i litteraturen. Detta fenomen, som visade sig vara mycket gammalt, tyckte vi verkade vara 
intressant så vi bestämde oss för att försöka få en djupare inblick av hur det behandlades i 
verkligheten.    
 
Svårigheterna med att lösa internprissättningsproblemet har gjort det till ett välstuderat ämne 
som visat på olika trender under årens lopp. En av de ledande svenska forskarna inom 
området är docenten i företagsekonomi Göran Arvidsson som publicerade stora delar av sin 
forskning under 1970-talet. Hans studier har haft stor betydelse för vår uppsats då mycket av 
det vi valt att behandla i arbetet tas upp i hans forskning.  
 
Internprissättningens motiv är flera och omdiskuterade och nedan följer några forskares syn 
på ämnet.   
 
Internprissättning handlar enligt Lantz (2000) om styrning av interna marknader. En intern 
marknad anses vara den som uppstår när mer eller mindre självständiga aktörer, som hör 
hemma under samma organisation handlar med varandra. Detta gör att internprissättningen 
blir en viktig del av företagets aggregerade styrning (Arvidsson 1972).   
  
Ax et al. (2002:603) anser att det finns fyra huvudsakliga syften med internprissättning: 
 

- ”Att ge styreffekter på de beslut som fattas.” 
- ”Att motivera medarbetarna till ett ekonomiskt tänkande och till ett agerande som står 

i samklang med företagets bästa.” 
- ”Att möjliggöra en rättvis bedömning av resultatet, eller delar av resultatet, i företagets 

olika enheter.” 
- ”Att skapa ett gott underlag för prissättning gentemot externa kunder.”   

 
Ett problem med internprissättning kan ibland vara att ett optimalt handlande för en enskild 
enhets resultat inte alltid är optimalt för det aggregerade resultatet i koncernen som helhet. 
Den externa marknaden kan i vissa situationer erbjuda varor eller tjänster till ett lägre pris än 
vad den interna marknaden kan. Detta fenomen kallas för internprissättningsproblemet 
(Eccles 1986). 
 
 



  
 

      2 
 

1.2 TIDIGARE GJORDA STUDIER 
 
För att ge en tydligare bild av hur internprissättningen fungerar i praktiken i Svenska företag 
kommer vi att redogöra för ett antal studier som gjorts på området. 
 

1.2.1 Internprissättning i svenska börsnoterade bolag, studie av Lantz et al. 
(2002) 

 
Bakgrunden till undersökningen var att författarna ville kartlägga hur motiv samt syftet 
bakom valet av modell för internprissättning i svenska börsnoterade företag. Författarna tog 
fram en enkät som de sedan slumpvis skickade ut till 110 företag varav 44 % av dessa svarade 
på enkäten. De viktigaste resultaten från denna studie är: 
 

• ”Internprissättning förekommer generellt i lägre grad numera än för 30 år sedan.” 
• ”Detta torde dock främst bero på en ökad andel tjänsteföretag, vilka i lägre grad än 

tillverkande företag använder internprissättning.” 
• ”Den viktigaste anledningen att använda internprissättning är att det är en funktionell 

nödvändighet p.g.a. en divisionaliserad organisationsstruktur.” 
• ”Specifika modeller för internprissättning används i högre grad i tillverkande företag, 

medan tjänsteföretag tenderar att använda ad hoc-lösningar.” 
• ”Primära syften med val av specifik internprissättningsmodell är enkelhet, fokus på 

hela företagets lönsamhet, upprätthållande av divisionell självständighet, samt 
skapande av kostnadsmedvetande.” 

• ”De specifika modeller som används är primärt marknadsvärdesbaserad och 
självkostnadsbaserad.” 

 
Bland de tillverkande företagen var det 88 % som använde sig av internprissättning och bland 
tjänsteföretag var det 54 %. Bland de företag som inte kan kategoriseras som varken tjänste- 
eller tillverkande var denna andel 56 %. Lantz et al. menar att en orsak till att företag inte har 
internprissättning kan bero på deras storlek, då de flesta företag som svarat på frågan är små. 
Av de företag som använder sig av internprissättning har 81 % en eller flera bestämda 
modeller som de utgår ifrån. Författarna menar att de företag som har internhandel i de flesta 
fall har direktiv för hur handeln ska gå till. 75 % menar att ett av tre starka motiv till att de 
just har valt en viss modell grundas på enkelheten med modellen. Hälften av de företag som 
använder sig av internprissättning har haft samma modell i mer än tre år, bland de tillverkande 
företag var det 36 % som använt samma modell i ett år. Lantz et al. (2002) menar att detta är 
en svaghet och hänvisar till Swieringa & Waterhouse (1982) som menar att ”kontinuitet är ett 
grundläggande mål för företaget, vilket även borde återspeglas i användandet av 
internprissättningsmodell.”  
 

1.2.2 Ekonomisk styrning av enheter med inbördes verksamhetssamband, 
Ewing 1992. 

 
Ewings studie handlar enligt honom själv om ekonomisk styrning där utgångspunkten för 
studien är: ”det styrmässiga motsatsparet självständighet – samverkan”. Författaren väljer att 
begränsa sig till företag inom Sverige som är tillverkande samt producerar en viss volym så 



  
 

      3 
 

att fördelning av ansvar sker. Med hjälp av dessa restriktioner valde författaren sedan ut tre 
företag som stämde överens med hans kriterier.  
 
Av studien framgick att i samtliga fall så ansågs ekonomiska mått som viktiga och kraftfulla 
styrinstrument. Ewing ser en risk från studien då man ersätter verkliga kostnader med grova 
schablonkostnader där han ger ett exempel med standardkostnader för inköpta råvaror. Ewing 
menar att risken med schabloner kan vara att efterföljande led i förädlingskedjan när det gäller 
råvaror kan få en felaktig bild av råvarukostnaden. Även då standardkostnaderna i genomsnitt 
är rätt satta menar Ewing att dessa kan ge felaktig information då de verkliga kostnaderna 
varierar under en period. En konsekvens av detta kan vara felaktig uppfattning om marginaler 
samt lönsamhet som i sin tur kan leda till suboptimering (Ewing 1992). 
 

1.2.3 Undersökande enkät angående internprissättning bland 200 av de största 
svenska företagen, Arvidsson 1969.  

 
Arvidssons syfte med studien var att beskriva hur vanligt förekommande det var med 
internprissättning samt varför företagen använde sig av det. Arvidsson skickade ut 200 
enkäter och hade en svarsfrekvens på 77 %, 182 företag svarade. Bland de svarande företagen 
så var det 29 styckena som inte använde sig av internprissättning. Dessa företag återfanns 
främst bland banker, förvaltningsbolag och rederier.  
 
Ett resultat från Arvidssons studie är att det främst är vanligast med internprestationer bland 
industri- och handelsföretag samt att dessa prestationer oftast består av tjänster och halv 
fabrikat. Från studien framgick att det dominerande syftet med att använda sig av 
internprissättning var främst för att underlätta resultatbedömning för olika enheter (Larsson et 
al. 1971).   
 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Interprissättning är ett verktyg som diskuterats under lång tid och det finns många olika 
metoder för att bestämma det rätta värdet på flödet av varor och tjänster i företagen. 
Tidigare studier som berört området har försökt att finna en optimal metod som skall ge det 
bästa resultatet men funnit att någon sådan generell bästa lösning inte existerar. För ge klarhet 
i problemen med internprissättning skall vi försöka svara på följande frågor: 
 

• Vilka prissättningsmetoder tillämpas av våra tre fallföretag? 
• Varför/varför inte använder sig våra fallföretag av internprissättning? 
• Hur ser den ekonomiska ansvarsfördelningen ut på våra fallföretag?  

 

1.4 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka tre stycken tillverkande företag inom 
pappersindustrin som är likvärdiga i storlek när det gäller produktionskapacitet och antal 
anställda. Undersökningens syfte är att se hur företagen värderar interna prestationer, vilken 
metod för internprissättning de tillämpar samt effekter av deras val.      
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi har valt att avgränsa oss till tre likvärdiga företag vad gäller storlek i produktionskapacitet 
och antal anställda. Valet föll på två företag i vår geografiska närhet samt ett som var så 
likvärdigt i storlek att detta skapade bättre underlag för uppsatsen. 
 
På grund av begränsningar av tid och resurser är det inte möjligt att behandla alla aspekter 
inom internprissättning. Uppsatsen avser tillexempel inte att behandla juridiska, tull eller 
skattemässiga konsekvenser.  
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2 METOD 
 
I denna del kommer vi att redogöra för vår arbetsgång samt redovisa och motivera valda 
undersökningsmetoder för arbetet. Metoden är ett redskap med vilket problem löses och ny 
kunskap framkommer. Allt som bidrar till att uppnå detta mål är metod (Holme & Solvang 
1997).  
 

2.1 DATAINSAMLING 

2.1.1 FALLSTUDIE 
 
När man vill undersöka organisationer är det vanligt att man använder sig av fallstudier. Detta 
innebär att författaren fokuserar på en särskild enhet som ska undersökas. Metoden lämpar sig 
väl att använda vid ett antal olika situationer. För det första kan den vara användbar när man 
vill få en djupare förståelse av en viss händelse. Vidare kan fallstudier vara bra att tillämpa 
när vi vill beskriva vad som är specifikt för en enskild plats. Det är då det specifika om själva 
platsen vi söker kunskap om. För det tredje lämpar sig metoden även väl för teoriutveckling. 
Genom att fördjupa sig i enskilda fall kan vi upptäcka saker som vi tidigare inte hade vetskap 
om. Gemensamt för alla fallstudier är att studieobjektet alltid är avgränsat i tid och rum. De 
flesta fokuserar på ett enskilt fall och metoden används när det finns en önskan att beskriva, 
förstå och förklara fallet (Jacobsen 2002). 
 
Vi har bestämt oss för att inrikta vår studie på internprissättning där fokus kommer att ligga 
på hur tre olika företag väljer att prissätta sina interna prestationer. Fallstudieobjekten vi har 
valt är företag inom pappersindustrin som alla tre har jämförlig produktionskapacitet samt 
antal anställda. Anledningen till att vi valde att utföra våra studier på tillverkande företag är 
att denna typ av företag är speciellt känd för användandet av internprissättning.  
 

2.1.2 PRIMÄR OCH SEKUNDÄRDATA 
 
Primärdata är information som författaren själv samlar in eller kan tillgodose sig utan att 
andra personer tolkat denna på förhand. Denna typ av informationen kan bestå av muntliga 
källor, företagsdokument eller egna iakttagelser det vill säga forskaren går direkt till 
informationskällan. När forskaren istället använder sig av information som han själv inte 
insamlat benämns detta som sekundärdata. Denna typ av information kan beskrivas som redan 
tolkad information som författaren tar del av i andra hand (Jacobsen 2002).  
 
Primärdata i uppsatsen består av intervjuer med personer som har god insikt och kunskap 
samt höga positioner i företagen. Även vissa dokument så som till exempel flödes schema 
används i uppsatsen. 
 
Sekundärdata i arbetet består av metod-, teorilitteratur samt artiklar som är aktuell för vårt 
ämne. När det gäller val av litteratur så har vi tagit med allt som vi anser ha relevans för vår 
problemfrågeställning. 
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2.2 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METOD 
 
Dessa två metoder grundas i vilket sätt man samlar in och bearbetar data på. Den kvalitativa 
metoden präglas av att forskaren genom datainsamling når en djupare förståelse samt ser 
sambandet i helhet för det problem som studeras. Det är alltså förståendet och inte 
förklarandet som är tyngdpunkten i det kvalitativa perspektivet (Andersen 1998). 
 
I det kvantitativa perspektivet vill man i stället förklara det man fått fram i datainsamlingen 
med hjälp av matematiska samt statistiska formler (Andersen 1998).  De kvantitativa 
undersökningarna baserar därmed sina slutsatser på data som kan kvantifieras (Skärvad et al. 
1999).  
 
Vi kommer att grunda uppsatsen på kvalitativ metod genom bland annat intervjuer på våra 
fallföretag.  
 

2.3 INDUKTIV ELLER DEDUKTIV METOD 
 
Att välja angreppssätt på problemet varierar naturligtvis beroende på frågeställning och 
undersökningens karaktär. Området som skall undersökas kan vara väl studerat med många 
redan existerande olika teorier eller vara relativt outforskat. Den induktiva ansatsen kan ses 
som en outforskad stig där författaren studerar och analyserar objektet utan att ha några 
förutfattade åsikter från befintliga teorier (Patel & Davidsson 2003).  
 
Deduktivt angreppssätt innebär istället att författaren utgår från redan befintliga teorier för att 
utifrån dessa skapa hypoteser som sedan testas. Med detta angreppssätt minskar sannolikheten 
att författarens egna åsikter påverkar utfallet vilket både kan vara positivt och negativt. 
Chanserna för nyskapande teorier minskar men ger istället studien en objektiv syn på 
problemet (ibid). Det angreppssätt som kommer att tillämpas i uppsatsen är i huvudsak 
deduktivt med utgångspunkt från empirin. 
 

2.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 
Med hög validitet menas att författaren har lyckats undersöka det han verkligen menade att 
undersöka (Thurén 1991). Validiteten tenderar till att vara hög när undersökningar görs med 
kvalitativ undersökningsmetod då respondenter och författare har lättare att reda ut eventuella 
misstolkningar än vid kvantitativ ansats.  
 
Trovärdighet eller reliabilitet visar hur väl författaren lyckas eliminera slumpfaktorer i sin 
undersökning som till exempel att resultatet överensstämmer med tidigare undersökningar 
som gjorts med samma metod (ibid). Patel och Davidsson (2003) menar att det finns tre 
grundregler för sambandet mellan validitet och reliabilitet: 
 

• ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet” 
• ”Låg reliabilitet ger låg validitet” 
• ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” 
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Vi anser att vi når hög validitet i vår uppsats då vi använder oss av kvalitativa 
undersökningsmetoder där vi genom gott samarbete med våra intervjuobjekt kan reda ut vissa 
frågotecken som kan uppstå.   
 

2.5 KÄLLKRITIK 
 
Med källkritik innebär att man granskar och sållar bland materialet. Några av de olika syftena 
med källkritik är att avgöra om källan är relevant för det som efterfrågas. Vidare skall även 
källkritiken bestämma om källan är valid och tillförlitlig (Eriksson & Wiedersheim-Paul 
1999). Forskaren bör även kritiskt granska sin egen analys av data för att se om egna 
tolkningar reellt stämmer överens med verkligheten och inte är egna ihop satta konstruktioner. 
Den kritiska genomgången av källor ska även innehålla en explicit beskrivning av de källor 
forskaren inte haft tillgång till samt varför denne inte fick det (Jacobsen 2002).    
 
Kritiken vi kan rikta till primärkällor är att de vill upprätthålla en god bild av organisationen 
samt det system som används. Utifrån dessa förutsättningar anser vi ändå att vi lyckats skapa 
en god objektiv uppfattning. För att få ett mera djup i uppsatsen så kan man kritiskt säga att vi 
skulle ha genomfört fler och djupare intervjuer men på grund av tidsaspekten för arbetet och 
våra fallföretag har detta inte varit möjligt.  
 
Vi kommer att försöka vara kritiska till våra sekundära källor och kommer att motivera de val 
av teorier samt modeller som vi väljer att ha med i uppsatsen. 
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3 TEORI  
 
I det tredje kapitlet redogörs det för internprissättningens historia. Vidare kommer det att ge 
läsaren en inblick i vilka motiv som styr valet av prissättningsmetod. För alla i arbetet 
upptagna modeller beskrivs vilka fördelar respektive nackdelar som arbetssättet medför.   
 

3.1 BAKGRUND TILL INTERNPRISSÄTTNING 
 
Internprissättning är ett ämne som har varit omdiskuterat under lång tid. Att bestämma när det 
hela startade är inte helt lätt, olika svar ges beroende på vilken teori som tillämpas. Eccles 
(1985) påstår att man kan spåra det första fallet av internprissättning till 1883. Cox (1997) 
påstår istället att problemet kan spåras tillbaka till 1886. Det finns inga direkta referenser till 
dessa årtal och enligt Frenckner (1954) är det först 1909 som frågan för första gången 
behandlas principiellt av Schmalenbach. Han ansåg att de interna kontakterna skulle skötas på 
samma sätt som externa kontakter, i den mån det gick (Lantz 2000).  
 
Före 1950 talet var internprissättning ett redovisnings- samt ett kalkylproblem som sågs först 
och främst ur ett redovisningsperspektiv (Andersson & Hansson 1984).  
 
Under 1950-talet börjar decentraliseringen i företagen där det sker en förändring från 
funktions- till divisionsorganisationer. På grund av ändringen ses nu internprissättningen ur 
ett nytt perspektiv och problematiken med internprissättning träder nu fram tydligare. Ett av 
dessa problem som träder fram är suboptimeringen som är en oönskad produkt på grund av 
decentraliseringen (ibid).  
 
Under 1960-talet försöker forskare hitta optimala lösningar för internprissättningen där fokus 
bland annat ligger på resursallokering. Eftersom det skett en övergång till ökad 
decentralisering ställs det högre krav på hur enheterna i företagen utnyttjar de resurser som 
finns tillgängliga (ibid). 
 
Under 1970-talet enas forskare inom området om att det inte finns en enda optimal lösning på 
internprissättningsproblemet. Istället strävas det efter att hitta en lösning som på något sätt 
kan tillgodose delar av problemet. Ur resursperspektivet som fanns på 1960-talet börjar nu ett 
organisationsperspektiv träda fram. Man inser att resursperspektivet byggts upp kring en 
alldeles förenklad verklighetsbild (ibid).     
 
Det är svårt att exakt bestämma när internprissättningsproblemet uppkom, beroende på vilken 
litteratur man väljer att följa så får man olika resultat. Det går i alla fall att säga att problemet 
är gammalt och att problemet ändrade struktur under 1950-talet på grund av 
decentraliseringen. McAulay och Tomkins (1992) tog fram en övergripande definition på 
problemet ”…the search for a single transfer pricing policy that will be optimal in all 
situations”. 
 
Internprissättningsproblemet som beskrivits ovan kan enligt McAulay och Tomkins (1992) 
delas upp i fyra olika synsätt som översatts till svenska av Lantz (2000:11), från detta kan sen 
internprissättningen fylla olika funktioner: 
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• ”internprissättning kan vara en funktionell nödvändighet, beroende på att företaget har 
divisionaliserats till resultatenheter”. 

• ”Internprissättning kan användas som ekonomiskt styrinstrument i syfte att allokera 
resurser effektivare mellan divisionerna”. 

• ”internprissättning kan utnyttjas som organisatorisk katalysator, för att förstärka 
antingen integrationen eller desintegrationen mellan divisionerna”. 

• ”Internprissättning kan ses som ett sätt att påverka de strategiska strukturerna inom 
företaget som helhet. Rättvisa och påverkbarhet är nyckelord”. 

 

3.2 INTERNPRISSÄTTNINGENS SYFTE 
 
Innan olika metoder för internprissättning behandlas tycker vi att det är viktigt att reflektera kring 
vilka syften internprissättningen ämnar uppfylla. Varför existerar internpriser och varför används 
de? Dessa två frågor kommer att diskuteras i detta avsnitt. 
 
Ett flertal undersökningar har under årens lopp genomförts inom området för syftet med 
internprissättning till exempel Arvidsson (1972) och Emmanuel & Mehafdi (1994). 
Resultaten från de olika studierna visar att det finns ett flertal olika syften med just 
internprissättning. I Controller handboken (2001:275) har Arvidsson sammanfattat syftena till 
fyra kategorier: 
 

• ”möjliggöra uppdelning av företaget i autonoma enheter” 
• ”möjliggöra rättvisande resultatbedömning av delverksamheter och organisatoriska 

enheter” 
• ”ge underlag för beslutsfattande centralt och lokalt” 
• ”motivera till affärsmässighet och kostnadsmedvetande.” 

 
Det första syftet behandlar hur företaget bör strukturera sin verksamhet. Huvudinnehållet 
handlar om indelningen i så kallade autonoma enheter där dessa är i behov av varandras 
produkter. Behovsförhållandet som uppstår kräver viss reglering så att enheterna inte utnyttjar 
sin position på ett negativt sätt så att den interna handeln riskerar att bli lidande. Regleringen 
krävs även ifall enheterna har ett eget ekonomiskt ansvar så mätningen och värderingen skall 
kunna ske på ett riktigt och trovärdigt sätt (ibid).  
 
I den andra kategorin ses syftet med internprissättning, ofta huvudsyftet, som ett verktyg för 
rättvisande resultatbedömning såväl internt som externt. Intern resultatbedömning gäller för 
organisatoriska enheter, delverksamheter samt målgrupper medan den externa berör bland 
annat värdering av tillgångar i redovisningen. När enheterna tilldelas  ett resultatansvar kräver 
det i sin tur en ansvarig person vilket ger en mänsklig påverkan. Detta har på senare år 
behandlats mer aktivt i internprislitteraturen då just det mänskliga agerandet blivit mer 
uppmärksammat som följd av större belöningar till de ansvariga vid goda redovisade resultat 
(ibid). Från att ha varit en kalkylerings- och redovisningsfråga så har nu internprissättningen 
alltmer övergått till en fråga om beteendepåverkan, motivation och konflikthantering.  
 



  
 

      10 
 

Kategori tre bygger på principen om priser som informationsbärare för att ge underlag till 
beslut såväl centralt som lokalt. Principen används således för att slippa planera den interna 
handeln centralt så att priserna istället styr flödena. Denna funktion ser internpriser som ett 
styrinstrument (ibid).  
 
Den fjärde och sista kategorin ses som internprissättningens beteendepåverkan. Kategorin 
behandlar uppmärksamhet, motivation och fokusering. För att utnyttja en viss resurs bör 
vetskapen finnas att en kostnadssituation uppstår. Vetskapen om detta värde bidrar 
förhoppningsvis till ett mer ansvarsfullt utnyttjande av den existerande resursen så att 
utnyttjandet står i paritet med kostnaden (ibid).  
 

3.3 ENHETERNAS EKONOMISKA ANSVAR 
 
Det ekonomiska ansvaret kan se olika ut i olika delar av organisationen och ska vara beroende 
av den möjlighet som den enskilde beslutsfattaren har att påverka kostnader, intäkter och 
kapitalanvändning. På vilket sätt en avdelning har ett ekonomiskt ansvar spelar stor roll för 
valet av internprissättningsmetod. Enligt Samuelsson et al. (2001) finns fyra huvudtyper av 
ekonomiskt ansvar vilka är:  
 

• Resultatansvar 
• Kostnadsansvar 
• Intäktsansvar 
• Lönsamhetsansvar  

 
I organisationer har det periodvis varit populärt att sprida resultatansvaret i organisationen. 
Resultatansvar kan definieras såsom en enhet som har både intäkter och kostnader men ingen 
möjlighet att påverka kapitalposter. Resultatet för dessa avdelningar mäts med mått som 
uppkommer genom skillnaden mellan intäkter för prestationer och kostnader för utnyttjade 
resurser (Arvidsson, Samuelsson red. 2001). Från början avsågs med resultatansvar att alla 
intäkter skulle komma från externa kunder och att man inom enheten hade befogenhet att 
besluta i frågor gällande intäkter och kostnader. Denna typ av enhet brukar anses ha ett så 
kallat rent resultatansvar (Ax et al. 2002). Enheter som varken har externa kunder eller full 
beslutsrätt över intäkter och kostnader kan fortfarande ha ett resultatansvar. Denna mer 
begränsade form av ansvar brukar benämnas som ett articifiellt resultatansvar. I praktiken 
används oftast en mix av de två synsätten då många enheter säljer sina produkter såväl externt 
som internt (ibid).   
 
På många avdelningar i en organisation förekommer ett kostnadsansvar. Detta innebär att 
utvärderingen av en enhet sker i förhållande till hur väl den lyckas uppnå de bestämda 
kostnadsmålen. Tillverkande enheter har ofta ett standardkostnadsansvar som innebär att 
enheten gottskrivs en förutbestämd standardkostnad när den har producerat en produkt. 
Standardkostnaden jämförs sedan med den verkliga kostnaden och en eventuell avvikelse blir 
då tydlig och kan analyseras (Ax et al. 2002). 
 
Intäktsansvar innebär att målsättningar definieras som intäkter i form av försäljning av 
tillverkade produkter. Det täckningsbidrag den valda enheten sedan bidrar med till de övriga 
delarna i organisationen bestäms sedan som intäkter – försäljningskostnader (Ax et al. 2002). 
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Lönsamhetsansvar innebär att enheten ska svara mot ägarnas avkastningsansvar. Detta kan 
även beskrivas som ett räntabilitetsansvar då en avdelning ansvarar för att skillnaden mellan 
intäkter och kostnader är godtagbar i förhållande till det kapital som tagits i anspråk (Ax et al. 
2002).  
 

3.4 PRISSÄTTNINGSMETODER 
 
Inom internprisområdet brukar modellerna kategoriseras i tre områden, kostnads-, marknads- 
och förhandlingsbaserade, där den sistnämnda är en kombination av de två ovan nämnda. Här 
nedan kommer en mer ingående beskrivning av respektive område att ges samt vad som 
bestämmer när vilken modell som skall tillämpas (Ax et al. 2002). 
 

3.4.1 KOSTNADSBASERAD PRISSÄTTNING 
 
Den vanligaste formen av prissättning är den kostnadsbaserade och syftar till att den 
förvärvande enheten skall kunna förvärva produkten till ett förmånligare pris än vid extern 
affär (Ax et al. 2002). Samtidigt som den förvärvande enheten sparar pengar på det interna 
köpet skall den säljande enheten få ersättning för sina kostnader. Detta sker för att inte 
resursutnyttjandet ska bli gratis för den köpande avdelningen. Genom att använda denna 
metod är önskan att förstärka incitamenten för den interna handeln så att denna föredras 
framför den externa (Larsson et al. 1971).  
 
Metoden kan skapa goda styreffekter i företaget men detta förutsätter att priset sätts så att 
både säljande och köpande enheter motiveras till att utnyttja de befintliga resurserna på ett 
optimalt sätt för företaget (Ax et al. 2002). 
 

3.4.1.1 SJÄLVKOSTNADSKALKYL 
 
Den traditionella självkostnadskalkylen utgör grunden i en så kallad produktkalkylering. 
Denna metod lämpar sig väl för företag med låga indirekta kostnader (Adolphson 1995). 
Utmärkande för denna metod är att företagets samtliga kostnader skall vara med i kalkylen 
(Ax et al. 2002). Huvudorsaken till att ta med alla kostnader är att man ska täcka direkta och 
indirekta kostnader där ingen vinst på internhandel uppkommer samt att kostnaderna i 
slutändan belastar den köpande enheten (Arvidsson & Samuelson red. 2001).   
 
Fördelen med metoden är att den tydligt visar vad prestationen kommer att kosta för köparen. 
I och med att metoden täcker den säljande enhetens kostnader samt inte genererar 
internvinster upplevs självkostnadsmetoden av företaget som rättvis och objektiv (ibid). 
 
En nackdel kan vara att metoden i senare led inte visar exakt vilka kostnader som produkten 
medför eftersom de indirekta kostnaderna ingår i internpriset. Ett resultat av detta kan vara att 
konflikter uppstår kring vilka enheter som ska bära eller inte bära vissa indirekta kostnader 
(ibid).   



  
 

      12 
 

3.4.1.2 ABC KALKYL 
 
I ABC kalkylen anser man att kostnaderna beror på s.k. kostnadsdrivare. En kostnadsdrivare 
är en faktor som påverkar nivån på kostnaderna i företaget. Dessa kostnadsdrivare appliceras 
inte på hela företaget utan på mindre delar av det. Drivarna benämns aktiviteter och är olika 
slags arbetsuppgifter eller arbetsmoment i företaget (Ax et al. 2002).  
 
Vidare så betraktas alla kostnader som rörliga i ABC metoden och klassificeras som antingen 
kortsiktiga eller långsiktiga (ibid). En väsentlig skillnad mellan traditionell och 
aktivitetsbaserade kalkyler är att de indirekta kostnaderna i högre grad fördelas ut som 
direkta. (Adolphson 1995) 
 
En anledning till att företag väljer att använda sig av denna metod är att man vill att priserna 
skall förmedla information om vad som orsakar de olika aktivitetskostnaderna (Arvidsson & 
Samuelson red. 2001).   
 
En fördel med att använda sig av denna modell för internprissättning är att mottagaren får en 
förståelse för de kostnader som vissa beställningar och köp beteende ger upphov till hos 
leverantören. En annan positiv effekt med ABC metoden är att kostnader som inte har en 
positiv effekt på värdetillväxten kan identifieras (ibid).   
 
Nackdelen med denna metod är att det kan vara svårt att identifiera och koppla ihop 
aktiviteter och kostnadsdrivare med internleveranser. Vidare kan antalet aktiviteter och 
kostnadsdrivare bli mycket stort och kan göra metoden svår och kostsam att jobba med (Ax et 
al. 2002).  
 

3.4.1.3 COST PLUS 
 
Cost-plus metoden innebär likt självkostnadsmetoden att den säljande enheten får samtliga 
kostnader täckta för produkten samtidigt som enheten kan göra en liten vinst tack vare 
påslaget vid försäljning. Metoden lämpar sig väl när de respektive enheterna berörs av 
exempelvis resultat- eller räntabilitetsansvar. När någon form av sådant ansvar existerar blir 
det lätt för företaget att styra prissättningen av slutprodukten utifrån vinstpåslagen från 
respektive enhet. Den sammanlagda vinsten från de olika enheterna blir då den samma som 
företagets aggregerade vinst förutsatt att produkten kan säljas för den beräknade summan 
(Arvidsson & Samuelson red. 2001). 
 
Fördelar med cost-plus metoden är att den säljande enheten kan se sig tillgodoräknad med 
vinstpålägget vilket motiverar till intern försäljning som Lantz (2000) påpekar. Metoden anses 
också vara objektiv och rättvis samt tidsbesparande då långa förhandlingssituationer kan 
undvikas.  
 
Konsekvenser av metoden som inte är lika positiva är att de automatiska påslagen inte 
motiverar de säljande enheterna i den grad som önskas inom företaget (Arvidsson, 
Samuelsson red. 2001). Detta i sin tur kan skapa en felaktig kostnadsbild i företaget som i 
slutändan visar att en produkt inte är lönsam när den i själva verket är det (Arvidsson 1972). 
 



  
 

      13 
 

Enligt Anthony och Govindarajan (2001) finns det två frågeställningar som berör uträkningen 
av vinstpålägget, vad det ska baseras på och hur stort det ska vara. Det enklaste och mest 
använda sättet är att grunda pålägget som en procentsats av kostnaden. Med denna beräkning 
tas ingen hänsyn till kapitalbehovet som behövs. En alternativ metod är att räkna påslaget som 
en procentsats på gjorda investeringar. Denna beräkning kan dock skapa problem med att 
nyinvesteringar som är tänkta att minska kostnaderna istället ökar dem. Så blir utfallet om 
beräkningarna grundar sig på gamla kostnader för fasta tillgångar då dessa tenderar att bli 
undervärderade. 
 
Flera undersökningar har visat att denna modell har en viktig användning. Detta gäller inte 
minst i svenska multinationella företag (Arwidi & Samuelsson 1991).  
 

3.4.1.4 SÄRKOSTNADSKALKYL 
 
Med särkostnad avses en kostnad som beräknas för ett specifikt objekt, antingen order eller 
produkt (Ax et al. 2002). Kostnaden kan hänföras till objektet som en rörlig kostnad eller som 
en direkt kostnad men tenderar då att leda till underskattning. Huvudsyftet med metoden är att 
styra användandet av befintliga resurser på ett för helheten optimalt sätt (Arvidsson 1972).  
 
Fördelar med metoden är att den ger en bra överblick av sambandet mellan order och 
sammanhängande kostnader. Metoden skapar på kort sikt ett bra underlag för planering och 
prissättning vid ofullständigt kapacitetsutnyttjande. Användandet av denna metod underlättar 
även då ingen hänsyn behöver tas till fördelningen av samkostnader och fasta kostnader 
(Arvidsson, Samuelsson red. 2001). 
 
Metoden skapar även vissa nackdelar som att den säljande enheten inte får täckning för 
samtliga kostnader vilket då givetvis inte kan leda till någon form av vinst för enheten. Detta 
kan i sin tur leda till bristande motivation men även större risk att kostnadsmanipulation kan 
uppstå då informationsasymmetrin riskerar att bli stor (Lantz 2000). En annan negativ aspekt 
av metoden är att den inte kan ge ett tillfredsställande planeringsunderlag vid 
kapacitetsförändringar eller då resurserna är knappa (Arvidsson, Samuelsson red. 2001). 
 

3.4.1.5 AVRÄKNING TILL STANDARDKOSTNADER 
 
Standardkostnader är tidigare förutbestämda priser på förbrukning och prestationer som gäller 
för en viss period. Standardkostnader kan fastställas för alla typer av objekt, men används 
oftast vid värdering av material, löner, maskinbearbetning och för olika slag av omkostnader 
(Ax et al. 2002). Motivet till denna metod är att man kan undvika fluktuationer i 
internpriserna vilket kan vara missvisande då priserna ändras snabbare än vad förutfattade 
beslut kan ändras (Arvidsson, Samuelsson red. 2001).  
 
Fördelarna med denna metod enligt Ax et al. (2002) är att den är arbetsbesparande på grund 
av att priserna blir fasta vilket underlättar planeringen för den köpande enheten. Användandet 
av standardkostnader ger företaget fördelaktiga möjligheter till en god kostnadskontroll i 
organisationen.  
 
Nackdelar med metoden är att det ibland kan vara svårt att fastställa rättvisande 
standardkostnader för perioden. Detta beror på bland annat fluktuationer i priser för material, 



  
 

      14 
 

konjunkturer och svårigheten att fastställa vad som är normal tillverkningsvolym vid 
kalkyleringen (Arvidsson, Samuelsson red. 2001). 
 
Den kostnadsbaserade prissättningen är den vanligaste modellen för att bestämma priser på 
företagets interna handel av varor och tjänster (ibid).  
 

3.4.2 MARKNADSBASERAD PRISSÄTTNING 
  
Den marknadsbaserade prissättningen medför att företagen utgår från vad varan eller tjänsten 
skulle kosta på en extern fri marknad. (Ax et al. 2002). Vid tillämpning av denna 
prissättningsmetod frikopplas de olika enheterna i företaget och de ges ett eget ekonomiskt 
ansvar. Detta för att öka konkurrensen och skapa incitament till att kontinuerligt utveckla den 
egna avdelningen. För att uppnå detta kan det ses ologiskt att använda sig av den interna 
leverantörens kostnader som prisram utan istället basera priset på den externa marknadens för 
att nå en neutral grund att börja från (Arvidsson & Samuelson red. 2001).     
 
Genom att värdera flödet av interna varor och tjänster till marknadspriser får man en bild av 
hur det interna kostnadsläget förhåller sig till marknadens. Vidare ger denna metod teoretiskt 
sett det bästa sättet att värdera flödet av varor och tjänster i företaget (Ax et al. 2002). 
 
Nackdelar med denna prissättningsmetod är att den kräver en fungerande marknad där det 
finns ett stort antal aktörer i fri konkurrens. Det kan även uppstå problem vid justering av de 
interna priserna då transfereringskostnader vid extern handel överstiger den interna (ibid).  
 

3.4.3 FÖRHANDLINGSBASERAD PRISSÄTTNING 
 
Den tredje och sista metoden är när internpriserna bestäms genom förhandlingar mellan den 
köpande och säljande enheten. Denna typ av prissättning kan lämpa sig väl som ett alternativ 
till marknadspriser då bristerna på marknaderna är för stora (Larsson et al. 1971).   
 
En stor fördel med denna metod är själva förhandlingssituationen där köpare och säljare 
interagerar med varandra. Detta kan medföra att olika enheter mer eller mindre tvingas till att 
samarbeta och diskutera med varandra. Nyttan med detta ligger i att det kan skapa en bättre 
insikt och större förståelse för andra avdelningars arbete (Ax et al. 2002). 
 
Vid den förhandlingsbaserade prissättningen kan det uppstå problem då förhandlingarna 
mellan olika enheter inte lyckas. Om detta sker kan det skapas konflikter mellan 
avdelningarna som påverkar motivationen och moralen negativt i företaget. 
En ytterligare nackdel med att använda denna typ av prissättningsmetod är att allt för mycket 
fokus kan läggas på själva förhandlingsförfarandet och syftet med förhandlingen åsidosätts. 
Vidare förutsätter denna metod att köpare och säljare är jämbördiga förhandlare för att syftet 
med metoden skall uppfyllas (ibid). 
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3.5 BUDGETPROCESSEN 
 
Budgetprocessen ses inte som en egen internprissättningsmetod men är ändå viktig att nämna 
då det har visat sig att ett av våra tre fallföretag enbart använder sig av budgetprocessen. 
Budgetarbete används i princip av alla företag i olika utsträckning men i vårt fallföretag är det 
mer frekvent förekommande än de övriga fallföretagen.  
 
Sättet företag väljer att budgetera på varierar från fall till fall när processen ses ur ett 
arbetsmässigt perspektiv. Skillnaderna träder tydligt fram då forskaren tittar på både stora och 
små företag (Ax et al. 2002).  
 
I de små företagen är oftast planeringsrollen viktig. Den ekonomiska styrningen i de små 
företagen handlar först och främst om att få ordning på relationen mellan verksamhet och 
ekonomi. En av orsakerna till detta är att de små företagen oftast inte har en stor upparbetad 
buffert då problem med likviditeten kan uppstå. Man kan även se en stor skillnad i behovet att 
skapa samordning med hjälp av budgetering där samordningen i de flesta fall i små företag 
redan finns då de flesta anställda ofta har ett bra grepp om verksamheten (ibid).   
 
I de stora företagen skapar budgeteringen flera tillfällen för de anställda att få bättre insyn i 
verksamheten. En produkt av detta är i de flesta fall en ökad förståelse för organisationens 
villkor samt en förbättrad kommunikation så väl vertikalt som horisontellt. Den vertikala 
kommunikationen gäller inom olika enheter samt mellan chefsnivåer medan horisontellt gäller 
mellan olika enheter. På grund av dessa faktorer blir budgetprocessen betydelsefull för stora 
företag när man ser på delar som samordning och koordinering av verksamhetens olika delar 
samtidigt som den ger möjlighet till ansvarsfördelning och kontroll av prestationer (ibid).  
 
Processen att ta fram en budget kan variera stort mellan företag samt involvera allt från en till 
flera tusen personer. Grunden med budgeteringar är däremot samma där budgetering är en 
kvantifierad bedömning av framtida ekonomiska utfall. Organisationerna är i flesta fall 
intresserade av att jämföra dessa utfall med de resultat de tidigare budgeterat fram. På grund 
av detta så kan faserna i budgetarbetet delas upp i två delar varpå ibland en tredje del urskiljs 
från budgetuppföljningen (ibid).  
 

 
Figur 1. Figur ur Ax et al. (2002). Den nya ekonomistyrningen. Sidan 435. 
 
Budgetuppställande, behandlar processen att ta fram budgetar. Processen att arbeta fram 
budgetar skiljer sig mellan olika företag men författare brukar särskilja tre grundläggande sätt 
som är: 
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• Nedbrytningsbudgetering, målet bryts ner till delmål för underliggande enheter.  

• Uppbyggnadsbudgetering, underliggande enheter byggs samman och summeras. 

• Iterativa metoden, denna metod är en kombination av de två ovanstående.   

Budgetuppföljning, budgeten jämförs med utfallet för den period som budgeten är avsedd för 
(Ax et al. 2002).  
 
Budgetanalys, den tredje fasen separeras ibland från budgetuppföljning för att markera 
återkopplingen med uppställandet av budgetar. Med denna jämförelse kan organisationen få 
en bild av hur verksamheten gått under perioden men kan även användas som del av 
underlaget i kommande budgeteringar (ibid).   
 

3.6 OUTSOURCING  
 
Grundtanken är att företaget genom outsourcing kan frigöra kapital och istället koncentrera 
sig på kärnverksamheten (Adolphson 1995). Outsourcing kan beskrivas som ett beslut om 
huruvida företag skall köpa in eller producera en vara eller tjänst internt (Ax et al. 2002). 
 
I ett tillverkande företag kan det handla om man skall framställa produkter på egen hand eller 
om företaget skall köpa in dessa produkter från andra leverantörer. Bolaget kan även välja om 
de skall ha en egen underhållsavdelning eller om underhållstjänster skall köpas in från ett 
externt företag (ibid). 
 
Skälen till att ”outsourca” delar av verksamheten kan vara många. Ett skäl kan vara att 
företagen inte har kompetens eller tillräcklig kapacitet för att producera själva. Vidare kan det 
även vara dyrt att producera varan/tjänsten inom företaget då det kan innebära stora 
investeringar i verksamheten (ibid). 
 
När företag tar beslut om huruvida de ska börja köpa in eller fortsätta producera själva 
jämförs särkostnaderna för att köpa in med särkostnaderna för att producera själv. Det av de 
två valmöjligheterna som visar upp lägst kostnader är det alternativ som bör väljas (ibid). 
 
 
 
 



  
 

      17 
 

4 FALLSTUDIE 
 
I det fjärde kapitlet kommer vi att redogöra för hur våra tre fallföretag arbetar med interna 
prestationer för att sedan jämföra de olika arbetsmetoderna som företagen har valt att 
använda sig av. 
 

4.1 PRESENTATION STORA ENSO SKOGHALL 
 
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern det vill säga nästan all massa som används 
vid framställningen av papperskartong produceras på respektive bruk. Företaget tillverkar 
även tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Koncernen är verksam i 
fem världsdelar och har cirka 44 000 anställda. I huvudsak säljer koncernen sina produkter till 
andra företag genom en global marknads- och försäljningsorganisation. De största kunderna 
är förlag, tryckerier och grossister samt förpackningstillverkare och byggföretag (SE Skoghall 
AB 2007).  
 
Vårt fallföretag, Skoghalls Bruk, ingår i produktområdet förpackningar inom Stora Enso och 
tillverkar kartongprodukter främst för livsmedelsförpackningar. Skoghalls Bruk definieras 
inom koncernen som ett sågverk och placeras i kategorin skogsprodukter i 
organisationsschemat. Verksamheten bedrivs i Skoghall samt Forshaga. Kartong tillverkas i 
Skoghall och en del av denna beläggs med olika typer av barriärer, som plast och 
aluminiumfolie, i Forshaga. På bruket i Skoghall har Stora Enso cirka 1200 anställda och en 
produktionskapacitet på knappt 700 000 ton/år (ibid).  
 
 

 
 
 
Figur 2. Förenklad figur från Stora Enso (2007). Organisation chart. [Elektronisk] 
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_EN-6508-14316-,00.html 
(2007-05-21) 
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4.1.1 BESKRIVNING AV INTERNPRISSÄTTNINGSSYSTEMET PÅ STORA 
ENSO SKOGHALL 

 
Verksamheten på Stora Enso Skoghall, hädanefter förkortat till SE Skoghall AB, ingår 
formellt sett i en organisation bestående av tre resultatenheter. Enheterna är: 
 

• Skoghall (kartongtillverkning)  
• Forshaga (beläggning av kartong)  
• Research Centre Karlstad (säljer forsknings- och utvecklingstjänster).  

 
De underliggande avdelningarna inom dessa tre olika områden har intäkts- eller 
kostnadsansvar. Intäktsansvaret som ovan nämnts definieras som intäkter i form av 
försäljning av tillverkade produkter och det är täckningsbidraget som uppstår från 
försäljningen som är den valda enhetens bidrag till övrig organisation. Analys av lönsamheten 
sker kontinuerligt på SE Skoghall AB där man jämför allt från för- till efterkalkyl. När en 
avdelning har kostnadsansvar så utvärderas enheten i förhållande till hur väl den lyckas uppnå 
kostnadsmålet. På SE Skoghall AB så sker denna uppföljning varje kvartal där avvikelser 
analyseras.  
 
Från intervjun med SE Skoghall AB framgår att de använder sig av kostnadsbaserad 
internprissättning som enligt teorin ovan är den vanligaste formen av prissättning. De har 
använt nuvarande metod i tre år och det är första gången de använder internprissättning. Den 
syftar till att den förvärvande enheten skall kunna köpa produkten till ett förmånligare pris än 
vid extern affär samtidigt som den säljande enheten skall få täckning för sina kostnader.  
Med metoden vill man enligt teorin förstärka incitamenten för den interna handeln så att 
denna föredras framför den externa. Samtidigt kan metoden även användas till att styra och 
kontrollera verksamheten vilket är SE Skoghall AB:s motiv till internprissättning.   
 
Valet av metod är inte något som är fritt för organisationen utan samma princip för 
internprissättning gäller för alla enheter inom koncernen, speciellt då de nyligen infört ett nytt 
ekonomisystem.   
 
SE Skoghall AB anser att deras viktigaste internprestation är intern leverans av tjänster, som 
främst består av underhållstjänster samt servicetjänster. Kartongen som levereras till Forshaga 
för t.ex. plastbeläggning, räknas ur ett redovisningsperspektiv fram till ett självkostnadsvärde 
som är upparbetad totalkostnad för SE Skoghall AB. 
 
Enligt ovan nämnd teori kan kostnadsbaserad internprissättning skapa goda styreffekter 
förutsatt att priset sätts så att både säljande och köpande enheter motiveras till att utnyttja de 
befintliga resurserna på ett optimalt sätt för företaget. Enligt SE Skoghall AB så är de bundna 
i viss mån till att utnyttja interna tjänster då det gäller underhålls- och servicetjänster eftersom 
dessa är tjänster som de hela tiden måste ha tillgång till då stop i fabriken blir allt för 
kostsamt. Fördelar som de ser med vald metod är att organisationen bland annat slipper 
problem med internvinsteliminering och rivalitet mellan enheterna. Negativt så kräver det i 
sin tur kontinuerlig uppdatering av kostnader och de menar på att en marknadsbaserad 
prissättning i sin tur skulle ge motsatta effekter. 1 

                                                 
1 Jan Söderström utbildningssamordnare SE Skoghall AB, 23 mars 2007. 
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Innan SE Skoghall AB bytte till det internprissättningssystem som används i nuläget så 
använde de sig av en budgetprocess där avdelningarna budgeterade själva deras kommande 
kostnader för nästföljande år. Uppföljning av budgeten skedde då i form av avrapporterade 
jobb.  
 
När det gäller outsourcing på SE Skoghall AB så ser de alltid det som en möjlighet. Historiskt 
så har organisationen sålt ut ett antal servicetjänster så som renhållningstjänster och 
fastighetsskötsel. Outsourcingen har då det använts skett mellan olika organisationer i 
koncernen, då det gällt anskaffning av bland annat ved och flis. Organisationen har även när 
det gäller vissa IT-tjänster flyttat över dessa till koncerngemensamma funktioner. 
 
När det gäller mätning av interna prestationer så ser SE Skoghall AB detta som en 
nödvändighet. Organisationen måste mäta prestationerna för att kunna: 
 

• Följa respektive säljande enhets ekonomiska effektivitet. 

• Möjlighet att värdera mot externa leverantörers alternativ och priser.2 

 

                                                 
2 Jan Söderström utbildningssamordnare SE Skoghall AB, 23 mars 2007. 
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4.1.2 FLÖDESSCHEMA STORA ENSO SKOGHALL 
 
Syftet med interndebiteringen på SE Skoghall AB är att synliggöra kostnaden ute på 
avdelningarna. Företagets kapacitetskostnader delas in i följande delar: 
 

- Direkta driftskostnader 
- Indirekta kostnader 

o Fastigheter 
o Fordon/Transport 

- Direkta UH kostnader 
 
 
En utdebitering av de direkta underhållskostnaderna som företaget har sker i flera steg: 
 

1. PS sektionerna (Underhållssektion inom maskinavdelningen) Skapar ett behov hos de 
centrala tekniska delarna. 

2. En kostnad genereras utifrån ett budgeterat timpris och debiteras ut på berörd PS-
sektion. Motsvarande intäkt krediteras hos ”säljaren”. 

3. PS sektionen debiterar i sin tur ut kostnaden på berört drifts arbetsområde3 
 
 

 

 
Figur 3. Figur flödesschema för direkta UH kostnader från Stora Enso (2007). Creating value. Sidan 5.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Caisa von Schalien controller SE Skoghall AB, 23 mars 2007. 
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När det gäller de indirekta kostnaderna inom företaget debiteras kostnaderna på följande sätt: 

 
1. Ett behov uppkommer på driftavdelning angående fastigheter, fordon eller transport. 
2. Kostnaden läggs ut på berört driftsarbetsområde av teknikavdelningen. 
3. Arbetade timmar genererar en kostnad på drift arbetsområdet och en intäkt på 

teknikavdelningen.4 
 

 
 

 
Figur 4. Figur flödesschema indirekta kostnader från Stora Enso (2007). Creating value. Sidan 5. 
 

                                                 
4 Caisa von Schalien controller SE Skoghall AB, 23 mars 2007. 
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4.2 PRESENTATION OM BILLERUD GRUVÖN 
 
Gruvöns bruk ingår i Billerudkoncernen tillsammans med enheterna Skärblacka och 
Karlsborg i Sverige samt Beetham i Storbritannien. Gruvön är det största bruket i koncernen 
med en tillverkningskapacitet på 685 000 ton slutprodukter per år och har en omsättning på 
drygt tre miljarder kronor per år. Gruvöns bruk är ett integrerat pappersbruk vilket innebär att 
nästan all massa som används vid pappersproduktionen är tillverkad på bruket (Billerud 
2005).  
 
 

 
 
Figur 5. Förenklad figur från Billerud (2007). Organisationsschema. [Elektronisk] 
http://www.billerud.se/billerud/fullpage____450.aspx?epslanguage=SV 
(2007-05-21) 
 

4.2.1 BESKRIVNING AV INTERNPRISSÄTTNINGSSYSTEMET PÅ 
GRUVÖN 

 
De olika bruken inom Billerudkoncernen är självständiga resultatenheter och inom respektive 
bruk har de olika avdelningarna såsom underhållsavdelningen ett individuellt kostnadsansvar. 
Denna form av ansvar innebär att utvärderingen av enheten sker i förhållande till hur väl den 
lyckas uppnå dess kostnadsmål.  
 
På samma sätt som SE Skoghall AB så använder sig Gruvön vanligtvis av kostnadsbaserad 
internprissättning och som ovan nämnts är det den vanligaste metoden för prissättning. Enligt 
teorin vill organisationen förstärka incitament för den interna handeln så att denna föredras 
framför den externa men används även som ett verktyg för styrning och kontroll. På Gruvön 
så är det främst på grund av styrning och kontroll som de valt kostnadsbaserad metod. En 
annan orsak är att de även vill undvika problem med eliminering av internvinster.  
 
Valet av metod är inte något som är fritt för organisationen utan samma sak gäller för alla 
enheter inom koncernen, speciellt då koncernen nyligen infört ett nytt ekonomisystem.5   
 

                                                 
5 Joakim Wiman Ekonomichef Billerud AB Gruvön, intervju 11 maj 2007. 
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På Gruvön är det endast Underhållsavdelningen som debiterar intern tid till mottagande 
avdelningar. Debiteringen baseras på de arbetsorder som underhållsavdelningen upprättar vid 
interna beställningar. Det primära är att kunna följa upp tidfördelningen. Med detta menas att 
man vill undersöka vilken utrustning som drar mest tid från underhåll och inte den interna 
kostnaden. Det som debiteras per underhållstimme är direkt lönekostnad inklusive sociala 
avgifter. Debitering/Kreditering sker med automatik i underhållssystemet. 
 
När det gäller outsourcing har företaget i nuläget inga planer på att genomföra det men de gör 
kontinuerliga översyner för att undersöka om behov finns.  
 
I likhet med SE Skoghall AB så är Gruvön i viss mån bundna till att utnyttja interna tjänster 
då det gäller underhålls- och servicetjänster eftersom dessa är tjänster som de hela tiden måste 
ha tillgång till då stop i fabriken blir allt för kostsamt.6  
 

                                                 
6 Joakim Wiman Ekonomichef, intervju 11 maj 2007. 
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4.3 PRESENTATION HALLSTA PAPPERSBRUK 
 
Hallsta pappersbruk är en av fyra produktionsenheter inom Holmen paper AB som ingår i 
Holmen-koncernen och producerar tryckpapper för bland annat tidningar, tidningsbilagor, 
reklamtryck och veckotidningar. 
 
Bruket i Hallstavik sysselsätter cirka 1000 människor och har en produktionskapacitet på 
800 000 ton/år vilket är jämförbart med de övriga två pappersbruk vi undersökt. 
Holmen har fyra tillverkningsenheter; Hallsta, Braviken, Madrid och Wargön. På 
huvudkontoret i Norrköping finns de affärsområdesgemensamma funktionerna där 
affärsutveckling, Ekonomi, Information, teknik och personal ingår (Holmen paper 2007). 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 6. Förenklad figur från Holmen paper (2007). Organisation. [Elektronisk] 
http://www.holmenpaper.com/main.aspx?ID=ee4747af-2a25-4609-9aa9-9c4201ac0f7a 
(2007-05-21) 

4.3.1 BESKRIVNING AV BUDGETPROCESSEN PÅ HALLSTA 
PAPPERSBRUK 

 
På Hallsta pappersbruk uppkom internprissättning i samband med införandet av ett nytt 
ekonomisystem 1987. Då fanns det en strävan att jämföra de interna resurserna gentemot 
externa i syfte att mäta den egna effektiviteten. 
 
År 2005 gick Hallsta ifrån arbetet med internprissättning och har nu istället valt att arbeta med 
en metod de benämner budgetprocessen. Detta innebär för Hallstas del ett budgetarbete med 
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tätare och mer noggranna kontroller än vad som generellt utförs. Företagets användande av 
budgetprocessen har underlättat när de försökt definiera vad de är bra på i jämförelse med sina 
leverantörer. Detta anser Hallsta förenkla bedömningen av vilka resurser som kommer att 
behövas för att genomföra vissa aktiviteter. Hallstas definition av budgetprocessen är det som 
åsyftas i resten av arbetet när denna metod nämns. 
 
Samtliga dagtids gående chefer på Hallsta tilldelas ett eller flera kostnads ansvar. För varje 
ansvar upprättas en budget i oktober inför kommande kalender år. Efter godkänd budget så 
har de möjlighet att köpa varor och tjänster med inriktning mot den överenskomna budgeten. 
Avvikelser kan förekomma beroende på att verksamheten inte är helt förutsägbar. Avvikelser 
skall kommenteras på de systematiskt återkommande budgetuppföljningsmötena i företaget. 
 
Intäktsansvaret i företaget är kopplat till de affärer som genomförs. Intäkterna är kopplade till 
de säljare och de säljkontor som har den kommersiella kontakten med kunderna. Här 
upprättas en volymbudget och ett kalkylpris per produkt, marknad och kund. Priset är kopplat 
till marknadens förutsättningar, en bedömd kostnadsnivå kopplat till kunden. Kostnader finns 
för tillverkning av produkten, overheadkostnaden samt leveranskostnaden fram till kund. 
Investeringar och kapital som är knutet till produkten mäts också. 
 
I Hallsta så arbetar man med direkta kalkyler. Detta innebär att företaget använder verkligt 
kalkylunderlag istället för standardkalkyler för utfall och mätning av lönsamhet. 
 
När det gäller intern styrning så använder sig Hallsta av en metod som grundar sig i 
budgetprocessen. För att driva en verksamhet långsiktigt med stora investeringsvolymer så 
krävs en planering. Som ett led i den planeringen så har bruket valt att prioritera 
budgetprocessen och däri ingår en hel del interndiskussioner om intern resursfördelning utan 
att dessa internprissätts ekonomiskt fullt ut.7    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Anders Olsson Ekonomichef, intervju den 16 maj 2007 
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5 ANALYS 
 
Analyskapitlet avser ge en redovisning av de svar vi erhållit från våra intervjuer samt 
enkäterna till respondenterna. Dessa svar kommer att jämföras utifrån teori och praktisk 
tillämpning hos företagen för att visa olika metoders effekter. I kapitlet finns inga 
källhänvisningar till den teori som tas upp, anledningen till detta är att vi i tidigare kapitel 
refererat till samtliga källor. Ingen ny teori tas upp i analyskapitlet.  
 

5.1 TILLÄMPAD PRISSÄTTNINGSMETOD  
 
Som tidigare beskrivits i uppsatsen använder sig två, Gruvön och SE Skoghall AB, av våra tre 
fallföretag av internprissättning medan det tredje, Hallsta, valt att gå ifrån internprissättning 
för att istället tillämpa budgetprocessen.  
 
Metoden Gruvön och SE Skoghall AB använder sig av grundar sig i en 
självkostnadsberäkning. De båda bruken har genom centralt fattade beslut för respektive 
koncern fått anpassa sig till denna internprissättningsmetod. I de båda koncernerna används 
denna metod genomgående och gäller således inte bara de två enskilda bruken.  
 
Hallsta beslutade 2005 att frångå användandet av internprissättning och valde istället att 
använda en metod som bygger på budgetprocessen. Holmen-koncernen skiljer sig i detta 
avseende från de två andra koncernerna i centraliseringsfrågan när det gäller beslut då de 
enligt egen utsago är en decentraliserad koncern.  
 
En väsentlig skillnad mellan beslutsfattningen i koncernerna är att Billerud och Stora Enso i 
stor del styrs av centralt fattade beslut medan Holmen-koncernen som ovan nämnts ser sig 
som en decentraliserad koncern. Innebörden av detta är att befogenheterna för beslut i högre 
grad läggs ut på ledningsgrupperna för respektive fabrik. 
 

5.2 SYFTE MED VALT ARBETSSÄTT  
 
Hallsta motiverar valet av budgetprocessen som arbetsmetod med en minskad administration 
och möjligheten att allokera resurserna till de områdena som är mest effektiva för 
verksamheten. De anser sig med detta arbetssätt bättre kunna bedöma vilka resurser som 
krävs för att de ska kunna definiera vad de är bra på i jämförelse med deras leverantörer. Som 
ett bevis på att effektiviteten ökade vid införandet av nuvarande metod kan det nämnas att 
företaget kunde minska personalstyrkan med cirka 100 personer men bibehålla samma 
produktionsvolym.  En negativ effekt av det valda arbetssättet med budgetprocessen är att det 
ger en sämre bild över enskilda transaktioner på grund av att uppföljning sker i efterhand mot 
budget.  
 
På både Gruvön och SE Skoghall AB används som tidigare nämnts en internprismetod som 
bygger på självkostnadsberäkning. Anledningen till att de två företagen använder sig av denna 
metod är enligt dem själva på grund av att den är relativt enkel att tillämpa samt att den 
underlättar vid redovisningen då hänsyn till eliminering av internvinster slipper att tas. Något 
som de svarande dock påpekar som viktigt är att ständigt hålla koll på fluktuationer av de 



  
 

      27 
 

olika kostnaderna så att rätt kostnad används inom företaget. SE Skoghall AB anser också att 
metoden fungerar bra ur ett rivalitetsperspektiv då detta kan undvikas mellan enheterna. 
 

5.3 TILLÄMPAT EKONOMISKT ANSVAR  
 
Som tidigare redovisats i uppsatsen så kan det ekonomiska ansvaret se olika ut för olika delar 
av en organisation. Det ekonomiska ansvaret bör utformas efter hur den enskilde 
beslutsfattaren kan påverka kostnader, intäkter samt kapitalanvändning. Hur utformningen 
sker påverkar stort valet av internprissättningsmetod enligt teorin. 
 
På Hallsta så är samtliga enheter självständiga när det gäller bland annat kostnadsansvaret. 
Varje beslutsfattare tilldelas ett kostnadsansvar där det för varje ansvar upprättas en budget i 
oktober inför kommande kalenderår. Efter detta så har beslutsfattaren fritt ansvar över inköp 
av varor och tjänster så länge han håller sig inom budgeten. De gånger avvikelser förekommer 
på grund av oförutsägbara händelser skall dessa kommenteras på systematiskt återkommande 
budgetmöten. Beroende på hur väl beslutsfattaren lyckas följa budgeten kan sedan ledningen 
läsa ut bland annat hur effektiviteten inom just detta kostnadsområde har fungerat. Detta sätt 
att jobba på stämmer väl överens med teorin. Intäktsansvaret på Hallsta kopplas till säljare 
och deras säljkontor som själva upprättar en volymbudget samt kalkylpriser för produkt, 
marknad samt kund. Det täckningsbidrag som sedan dessa enheter bidrar med kan sedan 
mätas. När man ser hur Hallsta har utformat det ekonomiska ansvaret, speciellt 
kostnadsansvaret och intäktsansvar, så överensstämmer detta med teorin då deras utformning 
av ekonomisktansvar återspeglar valet av en decentraliserad intern styrning där beslutsfattarna 
har i stort sett fria händer.  
 
SE Skoghall AB ingår som ovan beskrivit i en organisation med tre resultatenheter. 
Underliggande avdelningar inom dessa tre olika grenar har intäkts- eller kostnadsansvar.  
Organisationen definierar intäktsansvaret som intäkter i form av försäljning av tillverkade 
produkter från enheterna. Det är sedan detta täckningsbidrag som uppstår som kan analyseras. 
Enligt teorin utvärderas enheterna som har ett kostnadsansvar i förhållande till hur väl de 
lyckas uppnå deras kostnadsmål. Denna bild överensstämmer väl med verkligheten på SE 
Skoghall AB. 
 
Gruvön fungerar som en egen resultatenhet där de underliggande enheterna har ett 
kostnadsansvar. På samma sätt som nämnts ovan gällande SE Skoghall AB så tillämpas 
kostnadsansvaret på samma sätt som finns beskrivit i teorin.  
 
De tre fallstudieföretagen använder sig av ekonomiskt ansvar i olika utsträckning. Det man 
kan se är att ju mer decentraliserad en organisation är desto mer utvecklat blir ansvaret för 
respektive enhet.   
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5.4 OUTSOURCING  
 
När vi undersökt om de olika företagen tittat på möjligheten att outsourca delar av 
verksamheten så har de tre respondenterna haft en något liknande uppfattning om huruvida 
detta är en lämplig arbetsmetod. SE Skoghall AB har sedan tidigare valt att sälja ut ett antal 
servicetjänster såsom renhållningstjänster och fastighetsskötsel. När detta varit aktuellt har 
detta endast skett till andra organisationer inom koncernen och aldrig till externa intressenter. 
När det gäller de övriga två företagen så anser båda att en outsourcing av verksamheten inte är 
aktuell i nuläget.   
 
Ett skäl som de tre respondenterna angett till att inte outsourca vissa avdelningar är att 
verksamheten är så pass komplex och att den kompetens som eftersträvas inte finns att tillgå. 
Vidare betonar representanterna för de olika företagen vikten av att maskinerna inte står still. 
För att detta ska fungera krävs en väl fungerande underhållsavdelning som hela tiden är 
tillgänglig på arbetsplatsen. Detta är en orsak till att företagen valt att inte outsourca sin 
underhållsavdelning. 
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6 RESULTATDISKUSSION 
 
I resultatdiskussionen kommer vi att sammanfatta det vi kommit fram till i analysdelen samt 
knyta samman det till problemformuleringen. Vi kommer även att reflektera över hur vårt val 
av företag har påverkat resultatet.  
 
Från våra fallstudier har det framkommit att två av våra studieobjekt, SE Skoghall AB och 
Gruvön, använder sig av internprissättning medan Hallsta har valt att gå ifrån detta arbetssätt 
och tillämpar numera en budgetmässig metod. Vid ungefär samma tidpunkt som Hallsta valde 
att gå ifrån internprissättning så valde SE Skoghall AB att byta ut budgetmässig metod mot 
deras nuvarande system. SE Skoghall AB och Gruvön använder sig båda av kostnadsbaserad 
internprissättning och är i övrigt mycket lika som företag när det gäller produktionskapacitet, 
arbetsmetod samt tillämpning av internpriser. Enligt tidigare redovisad teori i vår uppsats så 
är den kostnadsbaserade metoden den mest använda bland tillverkande svenska företag.  Vår 
studie ger vissa indikationer på att detta kan stämma väl överens trots att vår studie endast 
omfattar tre företag.  
 
Hallstads motivering till att gå ifrån internprissättning är främst minskade administrativa 
utgifter. Gruvön och SE Skoghall AB motiverar sitt användande av internprissättning främst 
för att få en ökad kostnadskontroll och resultatbedömning. Detta påstående kan även härledas 
från tidigare studier som gjorts inom området.   
 
Det som har framgått i vår studie är att internprissättning i regel tillämpas i störst utsträckning 
när det gäller underhållstjänster hos två av våra fallföretag. Underhållsavdelningen är ett stort 
kostnadsområde då stopp i fabrikerna resulterar i mycket höga kostnader. Gemensamt för de 
två fallföretagen som använder sig av internprissättning är att de i högre grad är centralt styrda 
i jämförelse med det tredje. I detta företags koncern har man ett mer decentraliserat arbetssätt 
där det är upp till varje fabriksledning att välja arbetsmetod.  
 
Något som framgått av studien är att alla tre fallföretag använder sig av kostnadsansvar i 
underliggande enheter. Som ett led av det mer decentraliserade arbetssättet inom Holmen 
Koncernen framgår det att Hallsta använder sig av en mer utvecklad ekonomisk 
ansvarsfördelning. Underställda chefer får här mer fritt ansvar gentemot de två andra 
företagen.  
 
Gemensamt för alla tre företag så visar det sig att outsourcing av underhållsavdelningar till 
externa intressenter är svårt att genomföra då verksamheten kräver hög tillgänglighet och 
kunnande.  
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7 AVSLUTNING 
 
Innan vi började undersöka ämnet internprissättning mer ingående var vi av uppfattningen att 
företagen inom branschen som skulle undersökas bestod av många enheter med mycket intern 
handel. Att så inte var fallet insåg vi tidigt då tillverkningen ofta sker i stora linjer med 
underhållsprestationer som i princip den enda avdelningen som bedriver intern handel. Detta 
görs för att underhållsavdelningens kostnader ska belasta rätt avdelning. 
 
Våra undersökningar har genomförts på tre stycken tillverkande företag inom 
pappersindustrin. Det skulle därför vara intressant att genomföra samma undersökningar i 
andra branscher för att få en djupare förståelse för området. Vidare har flera av våra 
respondenter nämnt att outsourcing kan vara ett alternativ till internprissättning, det skulle 
därför vara intressant om framtida undersökningar berör detta område. 
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Intervjufrågor 
 
1. Hur är företaget organiserat med resultat- och andra enheter?  
 
2. Hur stor självständighet har resultatenheterna? Finns det några restriktioner? 
 
3. Använder ni er av internprissättning? I så fall vilken metod används och varför? 

Om inte så varför?  
 
4. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med användandet av just er metod?   
 
5. Vilka är de viktigaste internprestationerna och mellan vilka enheter överförs de? 
 
6. Har ni eller funderat på att outsourca någon del av verksamheten t.ex. 

underhållsavdelningen?  
 
 
7. Har Ni någon praxis utvecklad beträffande prissättning av olika typer av 

internprestationer? 
 
8. Vad har Ni för syfte med interndebiteringen, förutom resultatbedömning?  

Finns det dokumenterat? Är syftet väl förankrat i företaget? 
 
9. Vilka problem har ni upplevt med internhandeln (suboptimering, snedstyrning 

etc.)och hur har ni bemött dem? 
 
10. Finns det något övrigt som ni vill tillägga?  

 
 
 
 

 


