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Sammanfattning 

Examensarbete 30 högskolepoäng, Civilekonomprogrammet, Controller 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kurskod 4FE18E, Vårterminen 17 

 

Författare: André Weichert och Filip Nordström 

Handledare: Pia Nylinder 

Examinator: Fredrik Karlsson 

Titel: Internprissättning i kommunal sektor – En utvärderingsstudie på Växjö kommun 

 

Bakgrund: Under början av 1990-talet influerades offentlig sektor av New Public 

Management och anammade styrverktyg som initialt användes i näringslivet. Ett sådant 

styrverktyg som kom att användas var internprissättning. Internprissättning är ett 

styrverktyg som bland annat används för att kunna allokera kostnader i en divisionaliserad 

organisationsstruktur. Det finns många olika sätt som man kan arbeta med 

internprissättning på och det finns inget övergripande optimalt prissättningssystem utan 

olika prismodeller kan användas i olika situationer. Då internprissättning är ett ämne som 

är relativt outforskat inom Sveriges kommuner, var det av intresse att studera hur 

internprissättning som styrverktyg kan användas i den kommunala sektorn.  

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en teoretisk modell som förklarar hur en 

kommun kan arbeta med internprissättning. Samtidigt är syftet att kartlägga hur Växjö 

kommun arbetar med internprissättning för att sedan, utifrån den framtagna modellen, se 

hur internprissättningssystemet kan förbättras.  

Metod: Studien har genomförts som en utvärderingsstudie på Växjö kommuns 

internprissättningssystem. Detta för att inspektera hur väl internprissättningen faktiskt 

fungerar samt studera hur man kan åstadkomma önskvärda förändringar och 

förbättringar. Den teoretiskt framtagna internprissättningsmodellen bygger på teori om 

internprissättning som har samlats in via facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Empirin 

samlades in via kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär.  

Slutsats: Den framtagna teoretiska modellen inleds med att förklara vilka syften en 

kommun kan tänkas ha med att bedriva internprissättning. Följaktligen tar modellen upp 

vilka prismodeller en kommun kan arbeta med, hur internprissättningen kan administreras 

och kopplas ihop med kommunens budgetarbete för att slutligen gå igenom de positiva 
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och negativa effekter som internprissättningen kan orsaka. Genom att jämföra Växjö 

kommuns internprissättningssystem med den framtagna teoretiska modellen kunde vi ge 

förslag på hur kommunens internprissättningssystem kunde förbättras. 

Nyckelord: Internprissättning, New public management, ekonomiskt ansvar, 

prismodeller, kommunal styrning 
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Abstract 

Master thesis 30 credits, Programme of Business administration, Controlling, 

School of Business and Economics at Linneaus University, Course code 4FE18E, 

Spring semester 17 

 

Authors André Weichert and Filip Nordström 

Supervisor: Pia Nylinder 

Examinor: Fredrik Karlsson 

Title: Transfer pricing in the municipal sector – An evaluation study in Växjö 

municipality 

 

Background: In the early 1990s, the public sector was influenced by New Public 

Management and embraced management control tools that were initially used in the 

private sector. One of those tools that came into use was transfer pricing. Transfer 

pricing is a managing control tool that, among other things, is used to allocate resources 

in a divisional organizational structure. There are many ways you can work with 

transfer pricing and there is no overall optimal pricing system, however different pricing 

models can be used in different situations. Since transfer pricing is a topic that is 

relatively unexplored in Sweden’s municipalities, we found an interest in studying how 

transfer pricing as a control tool can be used in the municipal sector.  

 

Purpose: The purpose of this study is to create a theoretical model explaining how a 

municipality can work with transfer pricing. At the same time, the purpose is to map 

how Växjö municipality works with transfer pricing, after which, based on the 

developed model, see how their transfer pricing system can be improved. 

Method: The study has been conducted as an evaluation study on Växjö municipality 

transfer pricing system. This in order to see how well the transfer pricing system actually 

works and to see how they can achieve desirable changes and improvements. The 

construction of the theoretical model is based on theory of transfer pricing that was 

collected through non-fiction and scientific articles. The empirical material was collected 

through qualitative interviews of a semi structured nature.  
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Conclusion: The developed theoretical model begins by explaining what purposes a 

municipality have with working with transfer pricing. Consequently, the model identifies 

the price models a municipality can work with, how the transfer pricing can be 

administrated and linked with the municipalities budget and finally, what different 

positive and negative effective outputs you can expect when working with transfer pricing 

in a municipality. 

Key words: Transfer pricing, New public management, responsibility centres, price 

models, management controlling tools 
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1. Inledning 

 

Kapitlet inleds med att presentera det uppdrag författarna har fått av Växjö kommun 

vilket följs av en bakgrund till ämnesområdet. Vidare redogörs en problemdiskussion 

kring ämnet som sedermera resulterar i en frågeställning och ett syfte som studien ämnar 

besvara. 

 

1.1 Introduktion 

Denna studie behandlar hur Växjö kommun arbetar med internprissättning som 

ekonomiskt styrverktyg. Växjö kommun har sedan i slutet av 80-talet arbetat med 

internprissättning men i takt med att den kommunala organisationen och dess 

förvaltningar har växt har kommunens ledning tappat uppfattningen om hur 

internprissättningen tillämpas och hur funktionellt det faktiskt är. Författarna till denna 

studie har därmed fått i uppdrag av Växjö Kommun att granska deras 

internprissättningssystem och utvärdera dess funktionalitet. 

 

Växjö kommun som organisation är den största arbetsgivaren inom kommunen med sina 

7 905 anställda (Växjö kommun, 2017) och år 2015 omsatte de 6408 miljoner kronor 

(Växjö Kommuns årsredovisning, 2015). Växjö kommun är som de övriga 289 svenska 

kommunerna ett politiskt styrt organ som ansvarar för att tillgodose mestadels av den 

samhällsservice som kommunens invånare behöver, vilket exempelvis kan vara förskola, 

skola, socialtjänst eller äldreomsorg (Växjö kommun, 2017).  

1.2 Bakgrund 

När en organisation växer och når en viss storlek kan det bli svårt för organisationens 

ledning att kontrollera hela verksamhetens olika värdekedjor. För att lösa detta problem 

skapas och formas det mer eller mindre självständiga enheter eller divisioner inom 

organisationen och i samband med detta delegeras och decentraliseras ansvar för dessa 

enheter till olika befattningshavare. Förespråkare för decentralisering (se exempelvis 

Drucker, 1946; Lauter, 1969; Mintzberg, 1983) argumenterar för att ju närmre 
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verksamhetens operativa nivå som besluten tas, desto mer rationella och effektiva blir 

utfallen av besluten och detta kommer att gynna organisationen som helhet. De 

självständiga enheterna kan uttryckas i olika former såsom divisioner som ansvarar för 

ett visst affärsområde, enskilda bolag, sektorer, avdelningar eller dylikt. För att ledningen 

skall kunna kontrollera och utvärdera de olika enheternas prestationer måste de först 

tilldelas ett ekonomiskt ansvar. Enheterna kan komma att få ett intäktsansvar, 

kostnadsansvar, resultatansvar eller balansansvar där beslutet om vilket ekonomiskt 

ansvar respektive enhet skall ha grundar sig i vilken typ av verksamhet de skall bedriva 

(Anthony et al., 2014).  

 

En konsekvens av decentralisering och skapandet av nya självständiga enheter inom en 

organisation är att samordnings- och kontrollproblemen ökar. Det gäller att reda ut vilka 

interna relationer som existerar mellan enheterna och vilka av dessa som kräver 

ekonomisk samordning. För att ledningen skall kunna bedöma och utvärdera de enskilda 

enheternas resultat måste de prestationer som transfereras mellan enheterna värderas och 

sedan bokföras (Arvidsson, 2013). De varor och tjänster som handlas på en intern 

marknad kallas för interna prestationer där priset på dessa internprestationer kallas för 

internpris (Arvidsson, 1971). För den köpande enheten blir internpriset en kostnad och 

för den säljande enheten blir internpriset en intäkt (Kaplan & Atkinson, 1998). Eftersom 

värdet på den interna transaktionen kommer att påverka de olika enheternas resultat är 

det viktigt att priserna har tagits fram och fastställts på rätt sätt (Bhimani, 2012). 

Prissättningen av de interna prestationerna kan ske på olika sätt men enligt litteraturen (se 

exempelvis Arvidsson, 1971; Lantz, Ceder & Larsson, 2002; Bergstrand, 2010) är det 

mest vanligt att basera internpriset på antingen kostnaden av prestationen, marknadspriset 

på prestationen eller ett pris som grundar sig i en överenskommelse mellan parterna, mer 

känt som ett förhandlingsbaserat pris. Det finns dock ingen prismodell som är helt 

optimal, utan olika prismodeller används i praktiken beroende på den specifika 

situationen organisationen befinner sig i (Olve & Samuelsson, 2013). 

 

Det finns flera motiv till varför organisationer använder sig av internprissättning och ett 

av dem är att internpriser sprider en ökad kostnadsmedvetenhet. När den köpande enheten 

får klart för sig att varor eller tjänster kostar blir den förmodade positiva effekten ett ökat 

ekonomiskt tänkande inom organisationen (Brorström et al., 2012). Ett andra motiv med 

internprissättningen är att den möjliggör förutsättningen för att rättvist kunna bedöma en 
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enhets resultat. Då resultatet grundar sig i hur de självständiga enheterna presterar kan det 

finnas incitament för enheterna att maximera sin egna vinst. Vid intern handel är en enhets 

intäkt en annan enhets kostnad varför en vinstmaximering i den ena enheten skulle kunna 

leda till suboptimering för organisationen i stort. En nackdel som därmed identifieras i 

samband med internprissättning är att beslut som inte är optimala för organisationen i 

stort kan tas av enheter med målet att maximera sin egna vinst (Lantz et al., 2002).  

1.3 Problemdiskussion 

Teorin om hur internprissättning används som styrverktyg inom organisationer 

härstammar primärt från den privata sektorn. Med utgångsläget att den privata och 

offentliga sektorn i många aspekter skiljer sig åt finner vi det intressant att studera hur 

internprissättning som styrverktyg används inom offentliga sektorn. Ett företag inom 

näringslivet har oftast det primära målet att vinstmaximera sitt resultat för att kunna ge 

avkastning till företagets ägare. Samtidigt har företag en större valfrihet med att välja 

strategi, organisationsstruktur eller vilken marknad företaget skall befinnas sig på, vilket 

innebär att de har en stor möjlighet med att bestämma utformningen av dess verksamhet 

och hur de skall nå sitt mål (Boyne & Walker, 2010). I den offentliga sektorn finns inte 

samma valfrihet gällande vilken verksamhet som skall bedrivas och inte heller är målet 

att gå med ekonomisk vinst. Till exempel måste Sveriges kommuner tillhandahålla det 

lokala samhället efterfrågade tjänster som skola och äldrevård och det innebär att 

kommunens olika verksamheter i stora drag redan är förutbestämd (Montin & Granberg, 

2013).  

 

Att den offentliga sektorn anammar styrverktyg som tagits fram utifrån näringslivets 

förutsättningar har enligt forskare betraktats med skepticism (se Ranson & Stewart, 1994; 

Boyne, 2002). Trots detta skedde det under 1980-talet en reform i både Sverige och andra 

OECD-länder1 i världen gällande hur den offentliga förvaltningen skulle styras. 

Reformen utvecklades senare till en filosofi som fick benämningen New Public 

Management (hädanefter NPM) och innebar att den offentliga sektorn skulle efterlikna 

den privata sektorns styrning (Montin & Granberg, 2013). Reformen grundade sig i att 

ekonomin under 60-talet var stark inom den offentliga sektorn och kostnadskontroller var 

                                                 
1 OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) är en organisation bestående av 35 

länder världen över vars gemensamma uppgift är att utbyta idéer och erfarenheter som påverkar den 

ekonomiska utvecklingen mellan länderna (OECD, 2017). 
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ingenting som man då fokuserade på. När den ekonomiska tillväxten under 70- och 80-

talet stammades av blev det kostsamt för den offentliga sektorn att fortsätta att bedriva 

den verksamhet som hade byggts upp och något behövdes göras för att effektivisera den 

offentligt finansierade verksamheten (Collin & Hansson, 1993). Förespråkare för NPM 

(se Chandler, 1991; Hood, 1995; Pollit & Bouckaert, 2011) ansåg att lösningen på den 

offentliga sektorns problematik är att det i större utsträckning skulle fokuseras på mål- 

och resultatstyrning samtidigt som man skulle konkurrensutsätta delar av den offentliga 

verksamheten (Hood, 1995). Att konkurrensutsätta den offentliga verksamheten var 

enligt NPM-filosofin ett framgångsrikt koncept då det är konkurrens som anses vara det 

viktigaste medlet för att kunna pressa ned priser och kostnadseffektivisera verksamheten. 

För att åstadkomma detta decentraliserades den offentliga organisationen med en 

uppdelning i mindre självständiga enheter. Tanken var att decentraliseringen skulle leda 

till en förbättring kring kvalitet och effektivitet samt sprida en kostnadsmedvetenhet, som 

tidigare saknats, bland de olika avdelningarna (Montin & Granberg, 2013).  

 

Internprissättning som styrverktyg blev sedermera en konsekvens av NPM och börjades 

under 1990-talet användas flitigt inom offentliga myndigheter. Enligt Nyqvist (2000) har 

dock anpassningen av internprissättning till den offentliga sektorn inte fungerat helt 

felfritt. Författaren menar att internprissättning kan vara svår att implementera i en 

myndighet och att det ofta leder till ett ökat administrativt arbete. När en enhet inom en 

offentlig organisation avgiftsbeläggs och börjar leka “låtsasmarknad” internt kan 

kostnaderna som uppkommer för att ta fram underlag till internpriset bli för höga. Detta 

på grund av att internpriset kan behövas fastställas för varje intern prestation som den 

säljande enheten utför. Samtidigt betonar Arvidsson (2013) att administrationen ökar i 

samband med att interna fakturor behöver upprättas och hanteras både av köpande och 

säljande enhet. Om den interna handeln dessutom ökar mellan enheterna ökar även 

omfattningen och hanteringen av interna fakturor och detta kan bli väldigt tids- och 

resurskrävande. En fråga som Arvidsson säger att man måste ställa här är till vilken grad 

det går att motivera internprissättningens positiva effekter mot de administrativa 

kostnader internprissättningen kan orsaka.  

 

Växjö kommun är ett praktiskt exempel som belyser just den problematik Arvidsson 

(2013) beskriver i litteraturen. Förvaltningarna inom Växjö kommun har sedan 

implementationen av internprissättningssystemet vuxit och man har tappat uppfattningen 
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om hur mycket det kostar att administrera internprissättningen inom kommunen. Den 

generella uppfattningen av ledningen inom kommunen är att anställda i ett flertal 

förvaltningar har uttryckt att det är administrativt tungt att bedriva internprissättning.  

 

“Hur långt skall vi låta detta gå? Vi har helt tappat kontrollen om hur de olika 

förvaltningarna arbetar med internprissättning. Man beräknar fram de interna priserna 

på olika sätt och det finns ingen tydlig överblick eller enhetlighet i hur vi jobbar. 

Samtidigt skall vi lägga allt jobb på att hantera de interna fakturorna. De skall 

godkännas av någon, attesteras av någon annan och sen skickas till rätt person. En 

massa tid läggs på att administrera internprissättningen och vi tjänar ju egentligen inga 

pengar på det här. Vi bara flyttar pengar mellan olika förvaltningar och det kostar 

massa pengar. Jag menar, är detta något som skattebetalaren egentligen skulle vilja 

betala för?” 

- Katarina Andersson, ekonomi- och finanschef på Växjö kommun 

 

Ett annat teoretiskt beskrivet problem som uppkommer med internprissättning är att 

styrverktyget kan av många uppfattas som komplex eftersom det är svårt att veta hur de 

interna prestationerna som transfereras mellan enheterna skall värderas (Cooper & 

Slagmulder, 1998; Olve & Samuelson, 2001). Förutsatt att det finns en konkurrensutsatt 

marknad, anser stora delar av litteraturen (se exempelvis Anthony et al., 2014; Arvidsson 

1971; Lantz et al., 2002) att den marknadsbaserade prismodellen är den mest optimala. 

Konkurrenters priser fungerar som en informationsbärare som ger information om ens 

egna pris är för högt eller för lågt satt. Om ens internpris är högre än marknadens ger det 

incitament på att ens kostnader är för höga och man måste därför arbeta för att 

kostnadseffektivisera sin verksamhet för att kunna matcha marknadspriset. Trots detta 

finns det flera studier (se exempelvis Andersson & Hansson, 1984; Lantz et al., 2002; 

Hübel & Isemo, 2011) som påvisar att den kostnadsbaserade prismodellen är den modell 

som har fått störst spridning i Sveriges kommuner. Enligt Katarina Andersson finns det 

enheter inom Växjö kommun som borde kunna jämföra sina priser mot näringslivets 

priser men det finns ingen vetskap om detta är något som förvaltningarna gör.  

 

Det finns flera tidigare studier som har studerat internprissättning inom specifika 

förvaltningar eller enheter i en kommun (se exempelvis Dahlin & Kristiansson, 2009; 

Larsson & Ulltjärn, 2007), men det finns ytterst få studier vilka belyser hur en hel 
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kommun arbetar med internprissättning som styrverktyg och hur internprissättningens 

olika delar hör ihop. Eftersom en kommuns förutsättningar och verksamheter kan se olika 

ut, borde det finnas möjligheten för att kunna arbeta med flera olika 

prissättningsmodeller. Även om Andersson och Hansson skrev sin avhandling om hur 

internprissättning skulle fungera som styrverktyg mellan myndigheter år 1984, har det 

sedan dess i sin omfattning utförts relativt få studier som granskar effekterna av 

internprissättning som styrverktyg i en kommunal verksamhet.  

1.4 Frågeställning och syfte 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har nedanstående forskningsfrågor för denna 

studie formulerats: 

 

• Hur kan en teoretisk modell utformas för att skapa förståelse för hur en 

kommun kan arbeta med internprissättning?  

• Hur skulle Växjö Kommuns internprissättningssystem kunna förbättras genom 

användning av den framtagna modellen? 

 

Syftet med denna studie är att skapa en teoretisk modell som förklarar hur en kommun 

kan arbeta med internprissättning. Samtidigt är syftet att kartlägga hur Växjö kommun 

arbetar med internprissättning för att sedan, utifrån den framtagna modellen, se hur 

internprissättningssystemet kan förbättras.  
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1.5 Disposition  

 

Figur 1: Studiens fortsatta disposition. Egen illustration 

 

  

• Här presenteras studiens fallföretag och teori om decentralisering samt 
internprissättning. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i ett syfte som ämnar 
att skapa en teoretisk internprissättningsmodell med mål att se vilka 
förbättringsåtgärder som kan göras på Växjö kommun.

Inledning

• Studien har genomförts som en utvärderingsstudie på vårt fallföretag där vi 
ämnar att granska deras nuvarande internprissättninggsystem. Insamling av 
material har skett via facklitteratur, artiklar och kvalitativa intervjuer. I det här 
avsnittet presenteras även val av respondenter, analysmetod, etiska 
forskningspriciper samt kvalitetsmått.

Metod

• Kapitlet inleds med teori om New Public Management och hur det har 
påverkat offentlig sektor, för att sedan mynna ut i ekonomistyrning. 
Kapitlet avslutas med teori om organisationsstruktur.

Ekonomistyrning och 
organisationsstruktur

• Här presenteras relevant teori om internprissättningens olika områden.Internprissättning

• Utifrån ovanstående kapitel analyseras och motiveras vilka parametrar 
som är viktiga vid utformningen av ett internprissättningssystem, och 
hur en kommun kan förhålla sig till det.

Analys av internprissättning 
och motivering till den 

teoretiska modellen

• I detta kapitel presenteras den datainsamling som har samlats in på 
Växjö kommun. Det insamlade material berör de parametrar vår 
teoretiska modell innefattar.

Växjö kommuns 
internprissättningssystem

• Här analyseras Växjö kommuns internprissättningssystem utifrån vår 
framtagna teoretiska modell för att skapa förståelse för hur deras 
arbetssätt ser ut i förhållande till den teoretiska modellen.

Analys av Växjö kommuns 
internprissättningssystem

• I detta slutgiltiga kapitel presenteras studiens resultat genom att besvara 
studiens två frågeställningar. Slutsats
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2. Metod 

 

Denna studie har genomförts som en utvärderingsstudie på Växjö kommun. Syftet med 

denna uppsats var att utforma en teoretisk modell som beskriver hur en kommun kan 

arbeta med internprissättning. Efter modellen var framtagen var även syftet att kartlägga 

hur Växjö kommun arbetar med internprissättning som ekonomiskt styrverktyg och 

utvärdera hur deras internprissättningssystem kan förbättras i förhållande till den 

framtagna teoretiska modellen.  

 

2.1 Utvärderingsstudie 

Utvärdering klassas som ett samhällsfenomen och har förekommit frekvent de senaste 

årtiondena inom både privat- och offentlig sektor (Sandberg & Faugert, 2016). Syftet med 

att göra en utvärderingsstudie är att inspektera hur väl någonting faktiskt fungerar 

(Saunders et al., 2016) och studera hur man kan åstadkomma önskvärda förändringar och 

förbättringar (Stevrin, 1991). Karlsson (1999) beskriver tillvägagångssättet av en 

utvärdering att man på ett metodologiskt och organiserat sätt värderar ett systems 

funktionalitet. Författaren nämner samtidigt att det finns flera definitioner av en 

utvärdering. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv definieras en utvärdering primärt som en 

fråga om att observera effekter och bedöma effektivitet genom att komparera resultat med 

mål eller ekonomiska krav. Ovanstående definition av en utvärderingsstudie låg i linje 

med just vad denna uppsats syftar till. I samband med att vi fick uppdraget av Katarina 

Andersson, ekonomi- och finanschef på Växjö kommun, med att studera funktionaliteten 

i organisationens internprissättningssystem gavs det av henne indikationer på att det fanns 

brister i systemet, men att det inte fanns några exakta förklaringar till vad bristerna 

berodde på. En utvärderingsstudie passade därför denna studie väl då vi systematiskt fick 

gå igenom varje del i Växjö kommuns internprissättningssystem och på egen hand finna 

systemets brister och med förhållande till den framtagna teoretiska modellen, se till hur 

systemet kunde förbättras. 
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Karlsson (1999) lägger vikt vid att förklara att för en utvärdering är inte uppgiften endast 

att beskriva, kartlägga eller mäta. Strävan bör nämligen vara att ifrågasätta det som tas 

för givet och ses som självklart.  Genom att denna studie utgått från en teoretisk framtagen 

modell som förklarar hur man i teorin bör arbeta med internprissättning i olika situationer 

med olika förutsättningar, kunde vi kartlägga och bedöma Växjö kommuns 

internprissättningssystem på ett objektivt sätt.  

Stevrin (1991) förklarar att det finns tre ambitionsnivåer som en utvärderingsstudie kan 

ha; effekt, process och struktur. Under effektnivån ligger fokus på att beskriva 

verksamheten och jämföra hur något var tänkt att fungera med hur det faktiskt fungerar i 

verkligheten. Vid utvärdering av processer är ambitionen inte enbart att beskriva 

verksamheten, utan även att förstå hur processen fungerar eller har fungerat. Slutligen 

beskriver strukturnivån ambitionen med att åstadkomma strukturella förändringar med 

det som utvärderas. Det handlar här om att få fram information som kan användas för att 

förändra och förbättra en verksamhet eller ett system. För att utvärderingsstudien skall 

kunna åstadkomma en fulländad och fullständig bedömning krävs det därför att samtliga 

nivåer tas i beaktande. I denna studie har samtliga nivåer tagits hänsyn till för att kunna 

göra en fullständig bedömning av Växjö kommuns internprissättningssystem. Effekt- och 

processnivån har beaktats genom att kartlägga hur Växjö kommun som organisation ser 

ut och studera vilka förvaltningar och enheter som internt handlar med varandra och 

arbetar med internprissättning. Kartläggningen behövdes utföras för att vi som utredare 

skulle kunna få en tydlig förståelse och överblick av internprissättningssystemets 

funktionalitet. För att kunna uppnå den strukturnivå som utvärderingen kräver tog vi fram 

en teoretisk modell som var baserad på hur en kommun i en teoretisk aspekt kunde arbeta 

med internprissättning. På så vis kunde vi komma fram till förslag på hur Växjö kommun 

kunde förändra och förbättra hur de arbetar med internprissättning. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Denna studie utgick först från teorier som New Public Management och kommunal 

styrning, för att vi som författare först skulle förstå hur det kommer sig att en kommun 

kan arbeta med internprissättning som ekonomiskt styrverktyg. Därefter genomfördes en 

litteraturgenomgång avseende internprissättning och utifrån befintlig teori togs det fram 

en modell som kan förklara hur en kommun kan arbeta med det ekonomiska 
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styrverktyget. Då författarna av denna studie haft en teoretisk referensram att utgå från 

vid genomförandet av studien har författarna antagit ett deduktivt angreppssätt. Enligt 

Jacobsen (2002) innebär ett deduktivt angreppssätt att forskaren formar vissa 

förväntningar på verkligheten som sedan testas genom insamling av empiriskt material. 

Även om författarna av denna studie från början fick ett uppdrag av Växjö kommun med 

att studera deras internprissättningssystem, är denna uppsats av deduktiv karaktär då 

författarna försökte besvara kommunens problematik i förhållande till den befintliga 

teorin. Syftet med studien var inte att generera ny teori om internprissättning, utan snarare 

påvisa och förklara att internprissättning kan användas på olika sätt i olika situationer. 

 

Det har dock riktats en del kritik mot det deduktiva angreppssättet. Jacobsen (2002) 

nämner att datainsamlingen av det empiriska materialet kan tänkas få en viss specifik 

riktning då man utgår från befintlig teori. Detta har författarna av denna studie försökt 

motarbeta genom att i de intervjuer som genomfördes, försöka ställa relativt öppna frågor 

om internprissättningen och låta respondenterna själva beskriva internprissättningen 

utifrån deras perspektiv. 

2.3 Tillvägagångssätt för datainsamling 

2.3.1 Val av teori 

Studiens första fråga syftade till att utforma en teoretisk modell som förklarar hur en 

kommun kan arbeta med internprissättning. För att besvara den första forskningsfrågan 

samlades det inte in någon empirisk data, utan modellen baserades på teori. Den litteratur 

som har använts för att kunna skapa modellen är de områden som i litteraturen förknippas 

med internprissättning och som av tidigare forskare är av betydelsefull karaktär. 

Internprissättning är ett område som det historiskt sett har forskats mycket om och det 

finns väl dokumenterade studier inom den privata sektorn som belyser hur 

internprissättning har använts i olika organisationer och sedermera på olika sätt. För att 

få en sådan djup förståelse av internprissättning som möjligt har teori därför samlats in 

från både nationella och internationella forskare som studerat internprissättning under 

flera årtionden. Teorin har hämtats från facklitteratur som funnits tillgängligt i 

Linnéuniversitetets bibliotek och från elektroniska vetenskapliga artiklar som hämtats 

från Business Source Premier (BSP) samt Google Scholar. De sökord som har använts 

för att finna relevant teori som behövdes för att kunna bygga modellen är: 



 

20 

 

internprissättning, kommunal styrning, transfer pricing, internprissättning i offentlig 

sektor, transfer pricing in public sector, public administration, new public management, 

new public governance.  

Studiens andra fråga syftade till att besvara hur Växjö kommun kan förbättra sitt 

internprissättningssystem genom användning av den framtagna teoretiska modellen. För 

att kunna besvara denna fråga behövdes det kartläggas hur kommunen arbetar med 

internprissättning. För att få tillgång till denna information ansågs det vara mest lämpligt 

att genomföra kvalitativa intervjuer med Växjö kommuns ekonomer på de olika 

enheterna. 

 

2.3.2 Val av respondenter 

Efter ett första möte med Växjö kommun, mer specifikt med ekonomi- och finanschefen 

Katarina Andersson samt Annelie Castlind som är projektekonom och handläggare på 

ekonomienheten, fick vi en överblick över Växjö kommuns organisationsstruktur. Växjö 

kommun består av åtta förvaltningar där samtliga förvaltningar har en enhetschef. Varje 

förvaltning har även en förvaltningsekonom som ansvarar för att ekonomin sköts på ett 

ändamålsenligt sätt. Då förvaltningarna är självständiga och förväntades arbeta med 

internprissättning på olika sätt, ansåg författarna till studien att det var lämpligt att 

intervjua så många förvaltningsekonomer som möjligt för att få en sådan noggrann 

beskrivning och kartläggning av internprissättningssystemet som möjligt. Denna typ av 

urvalsmetod kallas ändamålsenligt urval och enligt Denscombe (2014) bygger urvalet på 

principen att man kan få ut bästa möjliga information genom att använda sig utav objekt 

baserat på deras attribut. Det skedde därmed en handplockning av urvalet baserat på deras 

relevans för studien och baserat på deras erfarenhet och kunskap om internprissättning. 

Totalt genomfördes det 10 intervjuer och dessa genomfördes under två tillfällen.  Vid det 

första intervjutillfället var syftet att vi som forskare skulle få en överblick för hur de olika 

förvaltningarna arbetar med internprissättning. I samband med intervjuerna fick vi 

information om att det fanns andra enheter som skulle kunna arbeta med 

internprissättning på ett annorlunda sätt än vad vi tidigare skådat. Dessa enheter var 

måltidsorganisationen och kommunikationsenheten och vi bad därför vår handledare på 

Växjö kommun, Annelie Castlind, att anordna intervjuer med en person på respektive 

enhet som hade kunskap gällande hur de arbetade med internprissättning. Samtidigt 
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valdes det att hålla enskilda intervjuer med Annelie Castlind och Katarina Andersson för 

att ställa frågor som hade uppkommit i samband med de tidigare intervjuerna. Samtliga 

intervjuer presenteras i tabell 1. 

 

Respondent Intervju- 

guide 

Befattning Förvaltning Datum 

Petra 

Grankvist 

Se bilaga 1 Förvaltningsekonom Kommunlednings- 

förvaltningen 

(KLF) 

2017-02-28 

Mia 

Stavert 

Se bilaga 1 Stabschef Tekniska 

förvaltningen 

2017-02-28 

Ulrika 

Nilsson 

Se bilaga 1 Förvaltningsekonom Omsorgs- 

förvaltningen 

2017-02-28 

Lena 

Lindblad 

Se bilaga 1 Förvaltningsekonom Arbete & välfärd 2017-02-28 

Anna Bring Se bilaga 1 Förvaltningsekonom Utbildnings- 

förvaltningen 

2017-02-28 

Mikael 

Landström 

Se bilaga 1 Ekonom Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

2017-02-28 

Anonym Se bilaga 2 Ekonom Måltidsorganisation 

inom KLF 

2017-04-19 

Karin 

Malm 

Se bilaga 2 Enhetschef Kommunikations- 

enheten inom KLF 

2017-04-19 

Katarina 

Andersson 

Se bilaga 2 Ekonomi och 

finanschef 

Kommunlednings- 

förvaltningen 

(KLF) 

2017-04-19 

Annelie 

Castlind 

Se bilaga 2 Projektekonom och 

handläggare 

Kommunlednings- 

förvaltningen 

(KLF) 

2017-04-19 

Tabell 1: Intervjuade personer på Växjö kommun. Egen tabell. 
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2.3.3 Intervjuteknik 

Vid utförandet av intervjuerna använde författarna till denna studie en semistrukturerad 

variant. Trost (2010) menar på att när en forskare utför kvalitativa intervjuer finns det två 

begrepp som är av stor relevans; standardisering och strukturering. Standardisering 

innebär graden till vilken av frågorna och situationen är densamma för samtliga 

respondenter. Standard medför med andra ord att det ska vara likadant för alla. I denna 

studie är graden av standardiseringen hög i och med att vi hade intervjuguider som vi 

följde under samtliga intervjuer. Struktur behandlar däremot en grad av öppenhet i 

frågorna vilket berör utrymmet och begränsningen respondenten har vid besvarandet av 

dessa. 

 

Den semistrukturerade intervjun kännetecknas av att forskaren använder sig utav en 

intervjuguide över relativt specifika teman som skall beröras, men att respondenten har 

stor frihet att formulera svaren på sitt eget sätt. Frågorna som ställs behöver inte 

nödvändigtvis komma i samma ordning som de är i intervjuguiden och forskaren får även 

ställa frågor som inte finns med på intervjuguiden förutsatt att hen anknyter till något 

respondenten sagt (Bryman & Bell, 2013). 

 

Önskemålet med intervjuerna var att respondenterna öppet skulle få formulera sina åsikter 

och svar på det sätt de ville. Detta eftersom vi ville få beskrivande och utförliga svar för 

att själva förstå hur kommunen arbetar med internprissättning. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer blev studien därmed detaljrik och djup. Enligt Andersen 

(2012) används även semistrukturerade intervjuer framför ostrukturerade när det finns 

mer information om fallet och den specifika företeelsen. Eftersom det fanns en teoretisk 

grund för hur internprissättningen fungerade ansåg vi att en semistrukturerad intervju var 

lämpligast.  

 

Intervjuguiderna var konstruerade utifrån den teori som tagits fram om internprissättning. 

För att inte riskera att ställa frågor som utgick från vår framtagna teoretiska modell, och 

sedermera styra dem mot ett visst resultat, ställde vi övergripande frågor gällande de mest 

omskrivna delarna inom internprissättningen för att helt objektivt kunna utvärdera Växjö 

kommuns internprissättningssystem gentemot den framtagna teoretiska modellen. I åtta 

av de tio genomförda intervjuerna intervjuade vi endast en person åt gången. Detta 
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eftersom vi ville att de skulle kunna vara ärliga och uttrycka sig på det viset de uppfattade 

frågorna utan att behöva tänka på att en kollega satt och lyssnade. Vid två tillfällen 

intervjuade vi dock två personer samtidigt på grund av att den utvalda respondenten kände 

att en kollega hade mer kompetens och fakta inom området och borde därav närvara.  

 

Samtliga intervjuer, förutom den med måltidsorganisationen och omsorgsförvaltningen, 

spelades in och transkriberades för att försäkra att vi inte gick miste om information eller 

felciterade respondenterna. Enligt Bryman & Bell (2013) är det fördelaktigt att spela in 

intervjuerna eftersom då kan man lägga fokus på respondenterna och intervjun istället för 

att försöka anteckna allt de säger. 

2.4 Analysmetod  

På grund av att denna studie har haft två frågor av olik karaktär, det vill säga en som har 

en teoretisk inriktning, och en som har empirisk grund, har det behövts författas två olika 

analyser för att kunna analysera och besvara frågorna separat. Materialet till den första 

frågan analyseras utan en empirisk datainsamling medan den andra analysen inträffade 

efter insamling av den empiriska datan.  

 

2.4.1 Analys av den första forskningsfrågan 

Den första frågeställningen som denna studie hade var att vi skulle konstruera en teoretisk 

modell som förklarar hur en kommun skulle kunna arbeta med internprissättning som 

ekonomiskt styrverktyg. Initialt var det därav nödvändigt att gå igenom samtlig teori om 

hur organisationer kan arbeta med internprissättning som styrverktyg samt vad som 

kännetecknas vara teoretiskt optimalt. Nästa steg innebar att skapa en förståelse för vilka 

karaktärsdrag inom internprissättningen som även skulle kunna tänkas finnas med inom 

en kommun. Detta motiverades utifrån dels tidigare internprissättningsstudier som gjorts 

på kommuner och den offentliga sektorn, men även från teorier som NPM och kommunal 

styrning. Det var viktigt att förstå en kommuns förutsättningar för att arbeta med 

ekonomistyrning för att vi skulle kunna motivera vilka delar som skulle finnas med i vår 

internprissättningsmodell. De delar som i teorin identifierades och som formade den 

framtagna teoretiska modellen var vilka syften organisationen har med internprissättning, 

vilket ekonomiskt ansvar en enhet kan ha för att kunna bedriva intern handel, vilka 



 

24 

 

prismodeller som används, hur internprissättningen administreras samt vilka positiva och 

negativa effekter som internprissättningen kan förväntas ge upphov till. 

 

2.4.2 Analys av den andra forskningsfrågan 

Enligt Stevrin (1991) handlar en betydelsefull del av ett utvärderingsarbete om att söka 

efter intressanta effekter med utgångspunkt från den insamlade datan. Man önskar främst 

att förstå och förklara både förväntade och icke förväntade effekter. En mängd olika 

faktorer måste beaktas i detta sammanhang för att gjorda bedömningar ska kunna anses 

ha lämplig användbarhet. Den analysprocess som sker vid utvärdering kan i stort 

betraktas som utnyttjande av olika sätt för att tolka det datamaterial som man har framför 

sig.  

Om man har samlat in data via intervjuer och tillgängliga dokument och därmed skaffat 

sig en god bild av det studerade systemet anser Stevrin (1991) att man ofta ställs inför ett 

betydande analys- och tolkningsarbete. Författaren förklarar att analysarbetet i en 

utvärderingsstudie bör vara uppställt enligt fyra följande steg.  

1. Avgränsa den insamlade datan till relevant karaktär och ange de variabler som 

man är intresserad av att förklara. 

2. Ange vilka effekter av verksamheten som ska förklaras. 

3. Karaktärisera de effekter som identifierats och formulera hypoteser om samband 

och beskriva sambanden rörande de studerade effekterna. 

4. Jämför de uppkomna effekter och förväntade effekter samt att göra bedömningar 

om vad ett eventuellt “gap” mellan dessa effektkategorier kan tänkas bero på. 

Den analys som genomfördes i syfte att besvara studiens andra frågeställning liknar i stor 

utsträckning det analytiska tillvägagångssätt som Stevrin (1991) ger av en 

utvärderingsstudie. De förväntade effekter som en kommun kan tänkas få med 

användning av ett internprissättningssystem angavs i den teoretiska modell som skapades. 

Genom att sedan kartlägga hur Växjö kommun arbetade med internprissättning kunde vi 

därmed analysera de uppkomna effekterna i Växjö kommuns internprissättningssystem i 

jämförelse med de förväntade effekter som angavs i den teoretiskt utformade modellen. 

Vi kunde därmed bedöma funktionaliteten i Växjö kommuns internprissättningssystem 

och föreslå hur de skulle kunna arbeta annorlunda för att optimera styrverktyget. 
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2.5 Etiska överväganden 

Denna uppsats har följt Diener & Crandalls (1978) fyra huvudområden gällande etiska 

forskningsprinciper vid genomförandet av studien. Författarnas huvudområden belyser 

skada för deltagarnas del, samtyckeskrav från deltagarna, anonymitetskrav och falska 

förespeglingar. 

 

Enligt etiska bestämmelser som American Academy of Management fastställt har 

forskaren som ansvar att se över riskerna respondenterna utsätts för och försöka reducera 

dem i den mån det går. Detta gäller fysisk såväl som emotionell skada, men framför allt 

personlig skada som kan uppstå i de fall sekretessbelagd och konfidentiell information 

går att härleda tillbaka till respondenterna när studien publicerats. Författarna till studien 

har haft en tydlig struktur vid de genomförda intervjuerna där de följt en intervjuguide 

med frågor som berör ämnesområdet och exkluderar frågor gällande personlig 

anknytning. Vidare har respondenterna även informerats om att de har möjlighet att 

avbryta intervjun när som helst i linje med samtyckeskravet.  

Angående information som respondenten kan uppfatta som känslig har författarna följt 

det anonymitetskrav Bryman & Bell (2013) presenterar; författarna till studien har vid 

samtliga intervjuer erbjudit anonymitet samt granskning av material innan det publicerats 

för att undvika att information som respondenten inte samtycker med sprids. För att 

undvika falska förespeglingar har samtliga respondenter informerats om studien samt 

dess syfte och författarna har betonat att det insamlade materialet endast kommer att 

användas för att besvara studiens ändamål. Vidare har det frågats om lov angående 

inspelning av intervjuer vilket ligger inom ramen för etiska principer.  

 

Den information som samlades in genom intervjuer med berörda respondenter visade sig 

vara av känsligare karaktär än vad författarna till studien initialt trott. Detta medförde dels 

att en viss del av det empiriska material inte publicerades, dels att en viss del av det som 

publicerades fick skrivas om. Flera exempel som berättades i intervjuerna som hade varit 

av viktig karaktär för det empiriska materialet fick skrivas om eller tas bort helt. Detta 

gjorde att styrkan i empirin därav kan ha försvagats, men i linje med forskningsetiska 

principer är detta något författarna till studien till fullo respekterar och tar hänsyn till.  
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2.6 Kvalitetsmått 

Enligt Yin (2007) finns det fyra kriterier en kvalitativ forskning skall uppfylla för att 

säkerställa kvalitén av studien vilka benämns begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och reliabilitet. Författarna till studien kommer att tillämpa dessa kriterier för att 

stärka kvalitén på uppsatsen. 

Det första kriteriet, begreppsvaliditet, ämnar operationalisera begreppen så att de valda 

måtten verkligen återspeglar det som avses mätas. Enligt Yin (2007) finns det en risk att 

den insamlade datan tolkas alltför subjektivt och för att då förbättra begreppsvaliditeten 

kan man låta respondenterna granska studien innan publicering. Detta är något författarna 

till studien gjorde för att undvika faktafel samt undvika att känslig information spreds. 

Detta har lett till att eventuella felciteringar och misstolkningar av det empiriska material 

har kunnat elimineras vilket har medfört att studien har kunnat fastställa en stark 

respondentvaliditet. 

Vid genomförandet av en kvalitativ studie beskriver intern validitet hur pass väl forskarna 

kan dra slutsatser i förhållande till det insamlade empiriska materialet. Det handlar om att 

forskarna skall kunna jämföra olika mönster med varandra, bygga upp förklaringen och 

ta upp möjliga rivaliserande förklaringar. Genom att sen använda logiska modeller för att 

förklara sambanden kan en slutsats dras (Yin, 2007). I denna studie har det genomförts 

intervjuer med olika befattningshavare på olika hierarkiska nivåer inom Växjö kommun. 

På grund av att vi fått dessa olika respondenters uppfattningar om hur väl 

internprissättningen fungerar i kommunen har vi som forskare kunnat dra kopplingar och 

skapat en enhetlig bild av hur väl systemet fungerar. Genom att sedan jämföra de 

upplevda effekterna av internprissättningen med den framtagna teoretiska modellen, kan 

slutsatser dras som kan bidra till en ökad förståelse för hur internprissättning inom en 

kommun kan fungera.  

Extern validitet berör omfattningen av generaliserbarhet, det vill säga, studiens 

överförbarhet och därav den grad som resultat kan generaliseras (Jacobsen, 2012). Yin 

(2007) menar på att det kan vara svårt att statistiskt generalisera en studie som utgår från 

ett specifikt fall eftersom underlaget är för litet. Däremot kan en fallstudie, vilket denna 

studie liknar, generaliseras på ett analytiskt sätt under förutsättningarna att studien utgår 

från befintlig teori som kan appliceras på fler fall än just den genomförda 

utvärderingsstudien. Eftersom den teoretiska modellen är utformad baserat på existerande 
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teori, går det att applicera denna modell på andra kommuner än just Växjö kommun, för 

att granska om det går att optimera sättet på hur man arbetar med internprissättning. 

Reliabilitet ämnar reducera fel och skevheter i en studie för att på så vis undvika att 

slumpen präglar resultatet. Det innebär att en annan forskare skall kunna använda samma 

tillvägagångssätt som den originella studien för att på så vis replikera studien och komma 

fram till samma resultat. Författarna till studien har säkerställt att studiens 

tillvägagångssätt är tydligt och noggrant dokumenterat vilket leder till att en upprepning 

av studien möjliggörs. Författarna dokumenterade till exempel vilka informationskällor 

som används samt tillvägagångsättet för att samla in och analysera data. Eftersom denna 

studie tog fram en teoretisk modell för hur en kommun kan arbeta med internprissättning, 

anses modellen kunna användas på andra kommuner i Sverige utöver Växjö kommun. 

Däremot anses det vara problematiskt att uppnå samma empiriska material igen eftersom 

studien är utförd på en specifik kommun. Det innebär att det empiriska materialet som 

har samlats in är specifikt kopplat till fallföretaget samt till den tidpunkt det insamlades. 

Skulle således samma studie genomföras vid en senare tidpunkt på samma fallföretag är 

det inte heller då säkert att den empiriska information som samlas in kommer vara samma. 

2.7 Metodsammanfattning 

 

Figur 2: Metodsammanfattning. Egen illustration.  

•UtvärderingsstudieUndersökningsdesign

•Deduktiv ansatsVetenskapligt 
angreppssätt

•Primärdata, ändamålsenligt urval av responteter 
för intervju, semistrukturerad intervju

Materialinsamling

• Jämföra förväntade mot uppkomna effekterAnalysmetod

• Skada för deltagarnas del, samtyckeskrav från deltagarna, 
anonymitetskrav samt falska förespeglingar

Etiska överväganden

• Begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt 
reliabilitet

Kvalitetsmått
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3. Styrning och struktur av organisationer 

 

I detta kapitel presenteras den allmänna referensram som krävs för att förstå 

varför internprissättning som styrverktyg kommit till användning, både i privat och 

offentlig sektor. Kapitlet inleds med att förklara New Public Management och hur det har 

påverkat styrningen av den offentliga sektorn tills idag. Följaktligen kommer teori 

presenteras avseende vilka verktyg som kan användas för att styra ekonomin i en 

kommun. Kapitlet avslutas sedan med en genomgång av hur organisationsstrukturen kan 

påverka en organisations ekonomistyrning.  

 

3.1 New Public Management 

Under 1980-talet uppkom det starka viljor runt om i världen med att förändra styrningen 

av den offentliga sektorn. Det var framförallt ett flertal OECD-länder som förespråkade 

för förändringen, där syftet var att reformera den politiska styrfilosofin Progressive Public 

Administration (PPA) till New Public Management (NPM). PPA innebär att den 

offentliga och privata sektorn skall vara strikt skilda från varandra gällande exempelvis 

organisationsstruktur, affärsmodeller och prestationsmätning. Förespråkare för PPA 

menade på att den offentliga verksamheten skall bedriva sin egen verksamhet och ej 

konkurrensutsättas mot den privata sektorn. Argumentationen var att det fanns en risk 

med att den offentliga verksamheten skulle få ett ökat vinstintresse samt att korruption 

kunde uppstå, om privata aktörer tog över delar av den offentliga sektorn (Hood, 1995).  

 

PPA blev dock hårt kritiserat för dess ineffektiva bedrift av den offentliga sektorn. 

Styrningsfilosofin karaktäriserades av kraftig central och vertikal styrning där den 

politiska ledningen tog beslut av hur den offentliga verksamheten skall styras. Styrningen 

uppfattades som byråkratisk där enhetschefer på operationell nivå var strikt regelstyrda 

vilket försvårade arbetet med att bedriva en flexibel verksamhet och tillfredsställa 

kundens behov på bästa möjliga sätt (Osborne, 2010). Samtidigt säger Hood (1991) att 

PPA saknade en intern kostnadskontroll som följde upp och analyserade den offentliga 

verksamhetens prestationer. Detta föranledde till att det blev svårt, om inte omöjligt, att 

mäta kvalitén på de utförda prestationerna.  
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Att styrningen av den offentliga verksamheten var i behov av en förändring fanns det 

tydliga incitament för och det var NPM som skulle ta över och förklara hur den offentliga 

sektorn istället kunde styras (Chandler, 1991; Hood, 1991). Enligt Pollit & Bouckaert 

(2011) finns det ingen enhetlig definition som beskriver NPM. Författarna delar istället 

in begreppet i två nivåer; en övergripande nivå (higher level) och en lägre nivå (mundane 

level). Den övergripande nivån förklarar NPM som en generell teori som innebär att den 

offentliga sektorn kan utvecklas och förbättras genom att applicera affärsmodeller och 

tekniker som härstammar från den privata sektorn. Den lägre nivån beskrivs bestå av en 

samling specifika koncept och praxis som karaktäriserar NPM, varav dessa förklaras 

nedan i punktform.  

 

• Den offentliga sektorn skall disaggregeras och delas upp i mindre enheter eller 

funktioner. Det delas upp roller där enheter kan vara beställande eller utförande 

(producerande) enheter. Den utförande enheten som skall producera en vara eller 

tjänst åt den beställande enheten kan både vara av privat och offentlig karaktär. 

Syftet med detta är att de utförande enheterna skall konkurrera med varandra då 

konkurrens anses vara det viktigaste medlet för att uppnå effektivitet.  

• För det andra skall det ske en förskjutning från politik till ledarskap 

(management). Montin & Granberg (2013) kallar detta för avpolitisering, där 

syftet är att minska antalet nämnder och politiker inom den offentliga 

verksamheten och ersätta dessa med tjänstemän som besitter en hög affärsmässig 

expertis.  

• Verksamheter ska bedrivas efter uppsatta mål och utvärderas på dess resultat, 

snarare än processkontroll. Regelstyrning och andra styrningsmodeller som den 

byråkratiska modellen står för ska slopas och istället ersättas med olika former av 

efterkontroller såsom effektivitetsmätning, produktivitetsmätning, resultatanalys, 

kvalitetsmätning och utvärdering. 

• Den sista punkten som tas upp är att den offentliga sektorn skall sätta medborgaren 

i fokus och tillgodose dennes behov. Detta innebär att statens medborgare i större 

utsträckning ska få större valmöjlighet av att fritt välja mellan olika 

serviceproducenter. Medborgarna skall därav börja betraktas som kunder på en 

marknad. 
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Montin & Granberg (2013) sammanfattar även NPM och beskriver att kärnan i 

styrfilosofin är att marknad och konkurrens leder till en ökad effektivitet och kvalitet. 

Utgångspunkten är att enskilda aktörer, såsom politiker, ledare, personal och medborgare, 

är rationella och att de i första hand ser till sitt egenintresse.  

 

3.1.1 NPM och den kommunala förändringen 

Sveriges kommuner var under 70- och 80-talet föremål för förvaltningspolitiska 

förändringar. Fram till denna förändring kännetecknades den kommunala organisationen 

av centralt styrda kommunreformer där syftet var att resursstarka enheter skulle på ett 

effektivt sätt genomföra nationell välfärdspolitik (Montin & Granberg, 2013). Enligt 

Collin & Hansson (1993) berodde förändringsbenägenheten i första hand på den 

avtagande ekonomiska tillväxttakt som uppkom i början av 80-talet. 60-talet präglades 

nämligen av en kraftig ekonomisk tillväxt med en årlig genomsnittlig ökad BNP (i fasta 

priser) på 4–5 %. Detta ledde till att den kommunala sektorn “exploderade” 

storleksmässigt, där andelen sysselsatta inom kommunerna tredubblades under perioden 

1965–1980, samtidigt som en allt större del av den samlade produktionen gick åt till 

kommunal konsumtion. När den ekonomiska tillväxten sedermera på 80-talet mattades 

av, och tillväxttakten sjönk till 1–2 % per år, blev det svårt att öka den kommunala 

verksamheten utan att höja skatter, eller i ökad utsträckning arbeta med 

avgiftsbeläggning. Den allmänna debatten i slutet av 70-talet och i början av 80-talet 

karaktäriserades därmed av att Sveriges ekonomi var i kris och att kommunernas tillväxt 

var tvungna att stoppas. Dock minskade inte kraven på kommunal service. Behovet av 

återhållsamhet växte därmed i kommunernas korridorer, där det medel som skulle 

utnyttjas för att möta den ekonomiska krisen var sparsamhet och effektivisering av den 

interna verksamheten. 

 

En annan förklaring till att den kommunala verksamheten var tvungen att förändras 

grundade sig i att allmänheten upplevde en bristande legitimitet mot den offentliga 

sektorn. Det debatterades om att skatterna var för höga och allmänheten undrade vad de 

egentligen fick ut av skattepengarna. Man trodde då att om den offentliga sektorn, 

inklusive Sveriges kommuner, skulle anamma styrverktyg från den privata sektorn skulle 

den offentliga sektorn i alla fall upplevas som mer effektiv av allmänheten (Czarniawska-

Joerges & Jacobsson, 1989).  
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Med hänvisning till avsnitt 3.1, fanns det en tro på att NPM-inspirerade koncept och 

principer var svaret på hur Sveriges kommuner kunde kostnadsminimera och effektivisera 

verksamheten (Montin & Granberg, 2013; Brorström et al., 2012; Collin & Hansson, 

1993). Dock tillät inte den dåvarande kommunallagen (1977:179) att kommunerna själva 

fick välja hur kommunen skulle styras. Detta ledde till att en proposition på en ny 

kommunallag lades fram med motivet att kommunerna själva skulle få en ökad frihet i 

sitt handlingsutrymme och bestämmande av dess organisationsstruktur för att kunna 

hantera det ökade kravet gällande intern effektivitet och kvalitet. Den nya 

kommunallagen (1990:900) antogs av riksdagen 1991 vilket skapade möjligheten för 

Sveriges kommuner att förändra sin organisationsstruktur vilket utnyttjades av de flesta. 

I början av 90-talet kartlades det att cirka 70 procent av kommunerna genomförde 

organisationsförändringar där det handlade om att avveckla nämnder och samtidigt skapa 

en ny förvaltningsorganisation. Ett genomgående drag som kunde ses i flera kommuner 

var att det konstruerades nya formella organisationer i form av ansvarsenheter med ett 

resultatansvar (Montin & Granberg, 2013). Detta kan liknas med ett av de huvudkoncept 

som NPM bringade, att disaggregera organisationen i självständiga enheter (Pollit & 

Bouckaert, 2011). Slagordet i Sveriges kommuner blev “decentralisering” (Collin & 

Hansson, 1993), vilket kommer att förklaras mer genomgående i avsnitt 3.2.1. 

 

3.1.2 Kritiken mot NPM 

Det finns flera karaktärsdrag med NPM som har diskuterats angående om det faktiskt 

gynnar den offentliga sektorn. Den stora kritiken mot NPM i Sverige anses vara att istället 

för att ha effektiviserat den offentliga sektorn har teorierna om NPM byråkratiserat den 

(Sundström, 2016). Enligt författaren har personal inom offentlig sektor svårt att hinna 

med sina faktiska arbetsuppgifter då de tyngs av administrativ börda som är kopplat till 

omfattande mål- och resultatstyrningssystem. Att en offentlig verksamhet som 

äldreboenden, skolor och sjukhus inte ska, och inte kan, drivas som en privat verksamhet 

exemplifieras i Välfärdsfabrikenso (Mattsson, 2014) där personal inom offentlig sektor 

detaljkontrolleras, dränks i administration och blir pressade av tidsstudier istället för att 

lägga fokus vid deras kärnvärden som att vårda sjuka och ge unga kunskaper.  

 

Denna administrativa ökning har inom Sveriges kommuner väckt många frågor och 

diskussioner om det är nödvändigt att lägga så mycket tid och resurser på att skapa och 
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samla in data. Frågor som ställs kan vara: “Är det nödvändigt med allt detta?” och “Vad 

har vi egentligen för nytta av dem?”. De här frågorna är viktiga att besvara, annars kan 

utvecklingen av den kommunala styrningen gå i fel riktning. Om de kommunala 

tjänstemännen fortsätter att samla in mer och mer uppgifter vars resultat och dess 

uppföljning inte har någon praktisk nytta, riskeras det att man faller på eget grepp. Det 

uppstår en trötthet i organisationen och man prioriterar bort den verkliga uppgiften, att 

bedriva effektiv samhällelig välfärd till Sveriges invånare. Argumentationen ligger i att 

det inte är mängden uppgifter som är det centrala, utan det viktiga är att få fram användbar 

kunskap som kan förbättra styrningen av kommunen. Kunskap som är viktigt för att 

kunna arbeta kostnadseffektivt, lösa problem och utveckla kvaliteten på tjänsterna (Strid, 

2014).  

 

Flera författare såsom Sundström (2016) och Osborne (2010) utvecklar problematiken 

med att driva offentlig sektor som en privat verksamhet genom att förklara att moderna 

stater har en komplexitet som saknar motstycke i någon annan organisation. Flera 

samhällsproblem som stater och kommuner måste hantera är unika i sin karaktär och är 

instabila, vagt definierade och i grunden omstridda vilket gör dem svåra att manövrera. 

NPM och dess föråldrade styrverktyg blir därmed otillräckliga när de appliceras i dagens 

komplexa värld (Osborne, 2010). 

 

3.1.3 New Public Governance 

Under det senaste århundrade har det funnits tre stycken paradigm som haft en tydlig roll 

inom offentlig sektor - från Public administration (PA) som hade ett stort fokus i slutet 

av 1800-talet och stor del av 1900-talet, till NPM, vidare till NPG som har blivit 

uppmärksammat de senare åren. Varken PA eller NPM lyckades till fullo fånga den 

komplexa verkligheten gällande styrning, utformning och utförande inom offentlig sektor 

under 2000-talet. I och med denna skepticism gällande ovanstående två paradigm fanns 

det utrymme att ställa sig frågan om det behövdes en mer sofistikerad förståelse för hur 

den offentliga organisationen bör se ut – en förståelse som beskriver hur styrning kan gå 

till och som går bortom ”administration kontra styrning-tänket” (Osborne, 2010). Tanken 

resulterade i att NPM integrerades med ett annat synsätt, benämnt Public Governance 

(PG) (Osborne, 2006) och integrationen av PG och NPM är numera känt som New Public 

Governance (NPG). Målet med detta nya paradigm (NPG) var att besegra 
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begränsningarna med NPM, vilket enligt kritikerna handlade om att NPM la för stor vikt 

vid att efterlikna den privata sektorns förhållanden, och i vissa fall även var otillräcklig 

gällande sättet offentlig sektor fattar beslut och styr sin verksamhet på (Iacovino, Barsanti 

& Cinquini, 2015). 

 

Termen Governance behandlar förändrade metoder för samhällsstyrning på olika nivåer; 

lokal, nationell och internationell. Enligt Osborne (2010) finns det potential för NPG att 

ge en teoretisk grund samt verka som ett ramverk för analys och utvärdering inom 

offentlig sektor. Teorin grundar sig i nätverksteori och organisatorisk sociologi men har 

även påverkats av litteraturen om relationsmarknadsföring och socialt kapital. Det 

betyder, enligt Osborne att NPG som styrmodell erkänner den komplexa och alltmer 

sönderdelade miljö som den offentliga sektorn inom 2000-talet agerar inom. Vidare 

innebär detta att NPG baseras på modernare förvaltningsteorier än NPM och traditionell 

förvaltning (PA). 

 

Det är viktigt att beakta att NPG inte är ett nytt normativt tankesätt som kommer att ersätta 

PA och NPM, inte heller ska det ses som ”det enda bästa sättet” för att hantera 

utmaningarna i offentlig sektor (Osborne, 2010; Alford & Hughes, 2008). Istället kan det 

ses som både ett konceptuellt verktyg som har potentialen att bidra med förståelse för 

komplexiteten i dessa utmaningar och kan assistera med att utvärdera verkligheten inom 

offentlig sektor som den ser ut (Osborne, 2010). Till skillnad från NPM som förespråkar 

bland annat fördelning av ansvar och har ett fokus vid självständighet och konkurrens, 

har NPG som styrmodell hållbarhet, samarbete och god offentlig service, som 

övergripande mål. Författaren menar även att inom NPG finns det tydliga horisontella 

band mellan individer och verksamheten.  
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3.2 Styrning och struktur av kommuner 

I Sverige finns det tre olika nivåer av folkvalt demokratiskt styre vilka är nationell-, 

regional- samt lokal nivå. Den nationella nivån består av regering och riksdag, den 

regionala avser Sveriges 21 regioner och landsting och den lokala omfattar de 290 

kommuner som finns i landet. Landstingets primära uppgift är att bedriva regionens 

hälso- och sjukvård, men ansvarar även för andra regiongemensamma uppgifter, som 

exempelvis folktandvården och kollektivtrafiken. Kommunen ansvarar för den lokala 

samhällsservicen som exempelvis innefattar äldrevård, socialtjänst, skola och omsorg. 

Både landstingen och kommunerna styrs av kommunallagen (1990:900), som beslutats 

av riksdagen och är en del av regeringsformen, vilket innebär att bägge institutioner till 

viss del är regelstyrda (Regeringskansliet, 2015). 

 

Kommunallagen (1990:900) ger Sveriges kommuner en stor möjlighet för kommunalt 

självstyre. Detta innebär att kommunen har en stor frihet vid bestämmande av hur 

verksamheten ska se ut, hur resurser skall fördelas internt inom organisationen samt hur 

hög den kommunala skattesatsen bör vara. Den kommunala självstyrelsen sägs ha två 

grundläggande värden; demokrati- och effektivitetsvärde. Demokrativärdet utgår från att 

kommunen skall styras via demokrati, vilket har syftet att medborgarna skall ha stor 

möjlighet att delta i genomförandet av de offentliga uppgifterna och kunna påverka 

styrningen av den kommunala verksamheten. Effektivitetsvärdet utgår från att den 

kommunala självstyrelsen skapar förutsättningen för en högre anpassningsförmåga när 

det gäller styret av kommunen.  Det handlar om att kommuner ska ha frihet att själva 

bestämma för hur kommunen ska styras för att kunna tillhandahålla den service som det 

lokala samhället kräver (Statskontoret, 2011).  

 

3.2.1 Den politiska organisationen 

Som tidigare nämnts, är den kommunala organisationen politiskt styrd. Högst upp i 

organisationen finns kommunfullmäktige vars medlemmar är framröstade av kommunens 

medborgare. Kommunfullmäktige fattar oftast bara beslut av strategisk karaktär vilket 

innebär att de fokuserar på att fastställa ramar och riktlinjer för den kommunala 

verksamhetens utformning. Under kommunfullmäktige finns det olika politiska uppdrag 

vilka bland annat är indelade i kommunstyrelse, nämnder och utskott vars uppgift är att 
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utföra de uppdrag som kommunfullmäktige beslutar om. Varje politisk nämnd är ansvarig 

för ett visst specifikt område inom kommunen. Exempel på nämnder som finns i många 

av kommunerna är miljö-, social- och kulturnämnd, men eftersom kommunerna själva 

bestämmer vilka nämnder de vill ha kan utformningen av nämnderna och dess 

ansvarsområde se olika ut. I praktiken är det dock tjänstemän som utför de uppgifter som 

respektive verksamhetsområde kräver, men det är alltid den förtroendevalda nämnden 

som styr verksamheten och säkerställer att den bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

(Sveriges kommuner och landsting, 2015).  

 

3.2.2 Mål- och resultatstyrning 

Den kommunala verksamheten kräver många olika kompetenser, där psykiatri kan vara 

en och vägbygge en annan. Många olika intressen kan därav inrymmas inom en och 

samma kommun, alltså inom en och samma organisation. Målen i den kommunala 

verksamheten kan därför variera något oändligt, beroende på vem som tillfrågas. Detta 

innebär att den kommunala organisationen karaktäriseras som komplex vilket kräver att 

kommunen samverkar och koordinerar enheter och dess aktiviteter på ett fungerande och 

effektivt sätt, för att skapa största möjliga nytta för kommunens invånare (Brorström et 

al., 2012).  

Målstyrningen är en grundläggande styrmodell som i någon mån finns inom all offentlig 

verksamhet. I Sverige infördes målstyrningen framförallt i samband med den kommunala 

reformen (NPM) på 80- och 90-talet där modellen sedan dess dominerat styrningen av 

den kommunala verksamheten. Målstyrningen handlar i grund och botten om att sätta upp 

ett eller flera mål för en verksamhet som senare följs upp och utvärderas. Målstyrningen 

har blivit det verktyg som de politiska nämnderna inom kommunerna använder för att 

kontrollera den verksamhet som respektive förvaltning bedriver. Nämnden sätter upp ett 

mål för verksamheten som förvaltningen senare arbetar mot att uppnå (Strid, 2014). 

Den grundläggande idén med målstyrning handlar om begränsning. Verksamheter har 

inte resurser till att göra allt de vill, utan det handlar om att specificera vad som är kärnan 

i verksamheten och formulera mål efter det. Har en verksamhet för många olika mål, kan 

det vara svårt för tjänstemännen i kommunens olika förvaltningar att veta vilket mål som 

är det viktigaste och vilket mål som ska prioriteras. En uppsjö av olika mål för exempelvis 

skolan eller äldrevården kan skapa en ohållbar och havererande verksamhet. Det kan se 
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ambitiöst ut på pappret att påvisa att man tänkt på alla tänkbara mål en skola eller ett 

äldreboende kan ha, men i praktiken fungerar det inte ur ett styrnings- och 

hållbarhetsperspektiv. Att begränsa antalet mål för respektive verksamhet till ungefär två 

eller tre stycken, gör det överblickbart samtidigt som det möjliggör en effektiv styrning 

(Sveriges kommuner och landsting, 2005).  

Om den ena sidan av myntet är att sätta upp mål för verksamheten, är den andra sidan 

resultatet. Ställer man frågan vad ett resultat är, tänker nog de flesta på resultat mätt i 

finansiella mått. I den privata sektorn har företag oftast det primära målet att redovisa ett 

positivt finansiellt resultat för att kunna ge avkastning till företagets ägare. Då företag har 

en ekonomisk målsättning där anskaffning av resurser kommer från en konkurrensutsatt 

marknad, blir det ekonomiska resultatet ett centralt och fungerande mått på hur väl 

organisationen presterar. Tittar man istället mot den offentliga sektorn, är den primära 

ekonomiska målbilden att hålla ekonomin i balans (Boyne & Walker, 2010). Det 

finansiella resultatet för kommunen mäts på skillnaden mellan den budgeterade 

kostnadsramen och det faktiska utfallet och detta resultat säger egentligen ingenting om 

hur väl kommunen och dess olikartade verksamheter har presterat. Pengar, eller monetära 

medel, är endast en resurs som sätter ett tak för de för de ambitioner man har möjlighet 

att leva upp till. I den kommunala verksamheten är det mer intressant att diskutera resultat 

i termer av vad man lyckats åstadkomma för medborgarna. Ett bra resultat för kommunen 

är då man lyckats tillgodose medborgarnas behov och levererat den service som 

efterfrågats till lägsta möjliga kostnad (Strid, 2014).  

 

3.2.3 Budgetstyrning 

Budgetstyrning är ett vanligt förekommande styrmedel för organisationer. I den privata 

sektorn har budgeten en stark ställning även om budgeten ofta har anpassats och 

komplementerats med andra styrinstrument (Libby & Lindsay, 2010). Samtidigt finns det 

forskare och företagsledare som ifrågasätter användning av budget i näringslivet med 

argumentet att det är ett gammalmodigt styrinstrument som gör det svårt att anpassa sig 

efter en snabbt föränderlig och utvecklande marknad (Hansen et al., 2013). När det 

diskuteras styrning av den kommunala verksamheten är budgetens betydelse och ställning 

betydligt starkare och har egentligen aldrig ifrågasatts (Johansson & Siverbo, 2011). Den 

huvudsakliga anledningen till varför budgeten är så pass central inom kommuner och 
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landsting är på grund av att den är lagstadgad, vilken den varit sedan 1862. I 

kommunallagen (1991) kan man i 4§ läsa att varje kommun och landsting skall varje år 

upprätta en budget för nästkommande kalenderår (också kallat budgetår). Budgeten ska 

innehålla en ekonomisk plan för en period av tre år där det ska finnas information av vilka 

anslag som ska tillgå de olika förvaltningarna, hur de ska finansieras samt vilken 

skattesats som är bestämd (Brorström et al., 2012). 

3.3 Ekonomistyrning och organisationsstruktur 

Ekonomistyrning kan enligt Brorström et al. (2012) innebära två saker. Det kan antingen 

betyda att ekonomin ska styra, vilket innebär att styrningen ska ske utifrån uppsatta 

ekonomiska mått och krav där enheterna inom organisationen får till uppgift att klara de 

formulerade kraven. Den andra innebörden av ekonomistyrning är dessa enheter ska ges 

möjligheten att styra sin egen ekonomi för att nå sitt ekonomiska krav. Ekonomistyrning 

innebär således både att styra med ekonomi och att styra ekonomin. Den första 

innebörden av ekonomistyrning leder fram till ett utvecklingsarbete som handlar om att 

finna ändamålsenliga modeller som fokuserar på ekonomi. Detta utvecklingsarbete 

handlar först om att ekonomiskt ansvar ska fastställas för varje organisatorisk enhet och 

nivå och vad styrningen ska relateras till. Av förklarliga skäl är därför skillnaden mellan 

ekonomistyrning och organisering väldigt liten. Förändringsarbete som syftar till att 

utveckla ekonomistyrningen och ekonomiska styrmedel handlar därför i lika stor 

utsträckning om att utveckla organisationen. 

 

3.3.1 Centralisering kontra decentralisering 

Inom teorin avseende organisationsstruktur förekommer det vanligtvis en diskussion 

gällande hur stor makt och beslutsfattande som skall fördelas till chefer på olika nivåer 

inom en organisation. Två förekommande begrepp som i sammanhanget beskriver 

företeelsen är centralisering och decentralisering. När en organisation är maximalt 

centraliserad har en person i organisationen all makt och tar samtliga beslut för 

verksamheten. Motsatsen, en decentraliserad organisation, karaktäriseras av att makt och 

beslutsfattande har fördelats på många personer inom organisationen. Det är sällan man 

finner organisationer som präglas av en helt centraliserad eller decentraliserad 

organisation, utan varje organisationsstruktur sägs placeras någonstans mitt emellan 

ytterligheterna (Mintzberg, 1983).  
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Decentralisering av makt och beslutsfattande har länge varit en central fråga inom 

organisationsteorin (se Drucker, 1946; Lauter, 1969; Mintzberg, 1983; Brorström et al., 

2012). Primärt handlar decentralisering om att fördela ansvar till lägre nivåer för att skapa 

en mer flexibel och effektiv organisation. Förespråkare tror på att ju närmare 

verksamhetens operativa nivå som besluten tas, desto mer effektiva och rationella blir 

utfallet av besluten, vilket i sin tur gynnar organisationen som helhet. Organisationen sägs 

även bli mer demokratisk då fler personer får vara delaktiga i beslutsfattande processer. 

En decentraliserad organisation sägs därav öka motivationen hos de anställda, då de får 

en mer fri roll med att påverka och utveckla sin arbetssituation till det bättre (Bakka, 

Fivelsdal & Lindkvist, 2014).  

En organisation blir dock inte automatiskt effektiv bara för att den präglas av 

decentralisering. Vad som enligt Abrahamsson & Andersen (2005) lätt glöms bort är att 

ju mer decentraliserad en organisation är, desto mer koordinering av dess enheter och 

aktiviteter krävs det. Decentraliserade organisationer kräver därför en högre samordning 

och kontroll, för att säkerställa att organisationens samtliga enheter arbetar tillsammans 

mot organisationens uppsatta strategiska mål. Om decentralisering inte vägs upp med 

samordning och kontroll finns det en stor risk för suboptimering vilket innebär att en 

enhet arbetar mot att optimera sitt egna resultat som i sin tur leder till ett sämre 

totalresultat för organisationen.  

 

3.3.2 Divisionalisering 

Divisionalisering innebär att en organisation delar upp sig i mer eller mindre självständiga 

enheter under kontroll och uppsyn av en central ledning. Enheterna kallas för divisioner 

och agerar som ett ”företag inom företaget” där de har sin egna struktur och sin egna 

verksamhet. Denna typ av organisationsstruktur erbjuder därmed varje division makten 

att fatta beslut gällande sin egna operativa verksamhet. Svårigheten med divisionalisering 

är att veta vilken grad av självständighet som är den mest optimala och det är viktigt att 

förstå att om en central ledning skulle delegera allt ansvar och makt till divisionerna skulle 

organisationen i sig upphöra och divisionerna bli helt egna företag. Det är därför 

essentiellt att det finns någon slags kontroll och koordination mellan ledning och 

divisioner. Det enda sättet för att därmed bevara självständigheten i divisionerna, men 

likväl ha en kontroll över dem, är genom att göra uppföljningar där ledningen granskar 
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divisionernas resultat istället för att interagera under själva beslutningsprocessen 

(Mintzberg, 1983).  

 

3.3.3 Ekonomiska ansvarsenheter 

För att ledningen i en organisation ska kunna kontrollera och utvärdera de 

divisionaliserade enheternas prestationer är det vanligt att enheterna blir tilldelade olika 

ekonomiska ansvarsområden. Definitionsmässigt är en ansvarsenhet en enhet inom en 

organisation som ansvarar för att genomföra ett visst antal aktiviteter med ett eller flera 

mål där tilldelningen av det ekonomiska ansvaret beror på vilka typer av uppgifter som 

enheten har (Anthony et al., 2014). Huvudsakligen finns det i 

ekonomistyrningslitteraturen (se Olve & Samuelsson, 2013; Anthony et al., 2014; 

Brorström et al., 2012) följande fyra ekonomiska ansvarsenheter; kostnadsenhet, 

intäktsenhet, resultatenhet och balansräkningsenhet.  

 

Kostnadsenhet 

Enheter som har ett kostnadsansvar har den ekonomiska uppgiften att hålla sig inom den 

kostnadsram som enheten blivit tilldelad. Anthony et al. (2014) definierar en 

kostnadsenhet som en enhet vars inputs mäts i monetära termer medan dess outputs inte 

gör det. Författarna anger att det finns två olika typer av kostnadsenheter; standardkostnad 

(standard cost units) och bedömningskostnad (discretionary cost units). I 

standardkostnadsenheten kan utfallet på kostnadssidan mätas och relateras till 

produktionens omfattning. Exempel på en standardkostnadsenhet är en tillverkningsenhet 

där det är lätt att kvantitativt mäta utfallet av prestationerna. Den verkliga kostnaden blir 

sedermera jämförd med en tidigare satt standardkostnad där förhållandet sinsemellan 

visar om enheten lyckats uppnå kostnadsmålet (Anthony et al., 2014). En 

bedömningskostnadsenhet är en enhet vars kostnader är svårare att mäta. Exempel på 

enheter som dessa är forskning- och utvecklingsenheter eller administrativa 

serviceenheter där kostnaderna utvärderas mot en subjektiv bedömning av huruvida 

enheten har lyckats uppnå dess uppsatta mål (Olve & Samuelsson, 2013). Brorström et 

al. (2012) säger att det är irrelevant för en bedömningskostnadsenhet att koppla kostnader 

till prestationer eftersom de mätbara prestationerna inte ger något uttryck för enhetens 

resultat. Exempelvis är det inte meningsfullt att en kommuns ekonomikontor bedöms 
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utifrån kostnaden per sida i kommunens årsredovisning då omfattningen på 

årsredovisningen inte är något relevant mått för ekonomikontorets resultat.  

 

Intäktsenhet 

I en intäktsenhet mäts enhetens output i monetära termer medan enhetens input inte gör 

det. Detta innebär att chefen för en enhet med ett intäktsansvar utvärderas utifrån hur 

mycket intäkter som enheten har genererat jämfört mot det budgeterade intäktsvärdet. 

Typiska intäktsenheter är marknads- och försäljningsenheter vilka karaktäriseras av att 

de ej ansvarar för kostnader som hänförs till den produkt eller tjänst som marknadsförs 

eller säljs (Anthony et al., 2014). 

 

Resultatenhet 

En enhet definieras som en resultatenhet, när det ekonomiska ansvaret omfattas av både 

enhetens intäkter och kostnader, det vill säga när både inputs och outputs mäts i 

ekonomiska termer (Anthony et al., 2014). När en enhet ansvarar för en viss typ av 

affärsverksamhet, samtidigt som överordnade enheter ansvarar för det kapital som ställs 

till enhetens förfogande, speglar det ekonomiska resultatet bäst för hur väl enheten 

presterar. Resultatenheten utvärderas därmed genom att vid periodens slut mäta 

skillnaden på enhetens intäkter, som åstadkommits via utförda prestationer, och 

kostnader, som mäts på de resurser som nyttjats (Samuelson, 2013). Det som 

karaktäriserar resultatenheten är att det råder en fullständig utbytbarhet mellan intäkter 

och kostnader vilket ger enheten en rättighet och skyldighet att förändra sin verksamhet. 

Förhållandet som råder är att resultatenhetens ska vid behov ha rättigheten att kompensera 

en kostnadsökning med en intäktsökning samtidigt som de har en skyldighet att kunna 

minska kostnaderna om intäkterna skulle minska (Brorström et al., 2012). 

När det diskuteras resultatenheter inom förvaltningsekonomi och den offentliga sektorn 

väljer Brorström et al. (2012) att dela upp resultatenheter i två huvudkategorier: fiktiva 

resultatenheter och verkliga resultatenheter.  
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Fiktiv resultatenhet  

Den fiktiva resultatenheten karaktäriseras av att det inte finns något fullständigt samband 

mellan intäkter och kostnader. Verksamheten för den fiktiva resultatenheten finansieras 

med en schabloniserad intäkt som fastställs och tilldelas i samband med budgeteringen. 

För en nämnd eller förvaltning inom kommuner benämns denna schabloniserade intäkt 

som kommunbidrag eller kommunintäkt (Brorström et al. 2012). Vanligt förekommande 

fiktiva resultatenheter är olika former av serviceenheter inom den offentliga sektorn där 

det primära målet för dessa är att uppnå ett nollresultat, alltså att klara av att driva 

verksamheten med de tilldelade resurserna (Samuelson, 2013). En fiktiv resultatenhet 

karaktäriseras även av att de inte har någon naturlig koppling till den externa marknaden. 

Brorström et al. (2012) anger dock att den fiktiva resultatenheten kan ha egna intäkter 

men att det endast utgör en begränsad del av de totala intäkterna och att denna del i så fall 

uppkommer via intern handel med andra enheter. Detta är enligt författarna en viktig 

aspekt för att man skall kunna betrakta den fiktiva resultatenheten som en form av 

resultatenhet, snarare än en kostnadsenhet. 

 

Vid tillämpning av fiktiva resultatenheter blir den centrala enhetens resursfördelning till 

den lokala enheten tydlig. Den lokala enheten får en gång per budgetår ett givet 

kommunbidrag där uppdraget blir att klara ekonomi och verksamhet inom ramarna för 

bidraget. Den fiktiva resultatenheten kännetecknas därav av kraftfull ekonomisk styrning 

vilket dock inte behöver innebära vara odelat positivt. Vid de situationer då de egna 

intäkterna är lägre än särkostnaderna för framtida prestationer blir det nämligen olönsamt 

för enheten att utföra fler prestationer. Ansvarsmodellen sägs därav vara kontraproduktiv 

vilket innebär att desto mindre prestationer som enheten utför, desto bättre kommer det 

ekonomiska resultatet för den fiktiva resultatenheten att bli. För att kunna göra en 

totalbedömning av enhetens verksamhet behöver man därför utföra kompletterande 

analyser av prestationerna och dess kvalitet. Om denna information inte finns, är det 

omöjligt att bedöma den fiktiva resultatenhetens framgång och innehåll, såvida det 

primära målet är att enheten skall hålla sig inom den givna ekonomiska ramen (Brorström 

et al., 2012).  
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Verklig resultatenhet 

Den verkliga resultatenheten är den vanligaste formen av en resultatenhet och avses i 

sammanhanget vara en enhet vars intäkter helt och hållet följer volymutvecklingen av 

genomförda prestationer. Intäkterna kan uppkomma både från interna och externa källor. 

När samtliga intäkter för den verkliga resultatenheten relateras till prestationer skapas det 

en styrmodell som inte handlar om att klara att hålla sig inom den ekonomiska ramen, 

som för den fiktiva resultatenheten, utan här handlar det snarare om att uppmuntra 

förhöjda prestationer som bidrar till ett ökat fokus på produktivitet. För att bedöma hur 

väl den verkliga resultatenheten under ett budgetår har presterat utvärderas enheten 

genom att bedöma hur produktiva de har varit (Brorström et al., 2012). 

 

Balansräkningsenhet 

En balansräkningsenhet kan påverka och ansvara för såväl ett rörelseresultat som ett 

sysselsatt kapital. Det som skiljer sig mellan en balansräkningsenhet och en resultatenhet 

är att balansräkningsenheten även ansvarar för balansräkningsposter. I den mest 

långtgående formen av räntabilitetsenhet erhåller den decentraliserade enheten en 

fullständig balansräkning där ansvaret är att helt själva finansiera sina egna tillgångar. 

Styrningen av en sådan räntabilitetsenhet kan ske genom att organisationens ledning 

sätter och ställer krav på att enheten skall uppnå en viss soliditet eller räntabilitet på 

enhetens egna kapital. Detta innebär att räntabilitetsenheten får en stor frihet med att fatta 

ekonomirelaterade beslut (Samuelson, 2013). 
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4. Internprissättning 

 

Detta kapitel förklarar utförligt hur internprissättning används som ett ekonomiskt 

styrverktyg inom en organisation. Kapitlet går igenom internprissättningens 

huvudsakliga områden som har setts inom litteraturen.  

 

4.1 Definition av internprissättning 

Internprissättning definieras enligt Arvidsson (1971) som priset på interna prestationer, 

såväl tjänster som varor, i ett företag eller i en organisation. Enligt Bergstrand (2010) kan 

interna prestationer delas upp i fyra huvudsakliga kategorier: 

 

• Halvfabrikat av tjänster eller varor som förs vidare för behandling inom 

förädlingskedjan innan den färdigställda produkten når slutkunden. 

• Färdigbearbetade prestationer som förflyttas mellan separata resultatenheter och 

förädlingskedjor inom en organisation. 

• Beställda tjänster från regionalt eller centralt håll som levereras till 

resultatansvariga enheter. 

• Anläggningstillgångar, vilka varken efterfrågas av, eller berör, de skilda 

resultatenheterna men som är viktiga för en organisations balansräkning. 

 

Den viktigaste skillnaden mellan prissättningen på en prestation som transfereras internt 

i företaget kontra en prissättning på en prestation som transfereras mellan två aktörer som 

inte tillhör samma organisation och därmed inte har samma övergripande mål, är att det 

råder en synkroniserad måluppfyllelse när en enhet i ett företag handlar med en extern 

part. Detta kan förklaras genom att när en enhet handlar externt så kommer deras egna 

vinst leda till att de maximerar sitt bidrag till hela företaget. När däremot en enhet handlar 

internt med en annan enhet råder inte samma målharmoni eftersom de tillhör samma 

organisation och konsekvensen av en enhets intäkter kommer vara den andra enhetens 

kostnader (Lantz et al., 2002). Detta innebär att internpriset påverkar båda enheternas 

resultat, varför det finns ett stort intresse för bägge parter i hur internpriset kommer till 
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(Kaplan & Atkinson, 1998). Lantz et al. (2002) menar även på att om det inte existerar 

en väl fungerande konkurrensutsatt extern marknad för prestationen som transfereras 

finns det inga incitament att hålla nere sina kostnader, detta eftersom båda enheterna vill 

uppnå ett så bra resultat som möjligt. Därmed är risken stor att de interna aktörerna har 

en stimulans att maximera sin egen vinst vilket leder till att de suboptimerar det totala 

bidraget till organisationen (Lantz, 2002; Kaplan & Atkinson, 1998).   

4.2 Syften med internprissättning 

När Emmanuel & Mehafdi (1994), Andersson & Hansson (1984) samt Arvidsson (1971) 

pratar om internprissättningens historia framgår det att internprissättningen har haft flera 

olika roller och syften i praktiken och att dessa syften ofta står i konflikt med varandra. 

Arvidsson (2013) gör ett försök i att sammanfatta de mest frekventa och vanligt 

förekommande syftena i aktuell ekonomistyrningslitteratur i ett fåtal distinkta kategorier; 

för att möjliggöra uppdelning av organisationen i självständiga enheter, för att 

möjliggöra rättvisande resultatbedömning av delverksamheter och självständiga 

organisatoriska enheter och för att motivera till affärsmässighet och öka en 

kostnadsmedvetenhet. Nedan utvecklas samtliga tre nämnda syften. 

 

Självständiga enheter 

Internprissättningens första syfte berör strukturen av organisationen. Har organisationen 

fördelats i självständiga enheter, och om de är inbördes beroende av varandra, måste 

villkor för deras interna relationer etableras (Lantz et al., 2002). Förekommer intern 

handel innebär det att ekonomiska transaktioner sker mellan enheterna och förutsatt att 

dessa självständiga enheter har ett ekonomiskt ansvar måste den interna handeln följas 

upp och värderas. De ekonomiska enheterna för respektive självständiga enhet måste 

också ha möjligheten att agera givet de ekonomiska spelregler som gäller på en intern 

marknad och det är först då som begreppet självständighet får en faktisk innebörd. Genom 

att använda sig utav internpriser vid mellanhavanden underlättas handeln vilket resulterar 

i att de olika verksamheterna kan frikopplas från varandra (Arvidsson, 2013). 

  



 

45 

 

 

Rättvisande bedömning 

Det andra syftet med internprissättning ska användas som ett verktyg för att nå en 

rättvisande resultatbedömning (Ghosh, 2000). Detta är enligt Arvidsson (2013) det 

viktigaste syftet och handlar om att rätt prismetoder sätts för att resultatet skall bli så 

rättvisande som möjligt. Internprissättning kan ibland ses som en fråga om att finna de 

redovisningsmässigt mest regelrätta avräkningspriserna eller de analytiskt korrekta 

värdena. Eftersom resultatbedömningen grundar sig i hur väl de självständiga enheterna 

presterar, finns det risk för att enheterna agerar i sitt egna intresse och sätter ett pris som 

är optimalt för den egna enheten, men inte för den köpande. Det är här viktigt att de 

individuella intressena är i samklang med organisationens totala intresse (Frenckner, 

1954).  

 

Ökad affärsmässighet 

Internprissättning syftar även till att öka motivationen hos de anställda samt öka 

uppmärksamheten och fokuseringen kring vad en prestation faktiskt kostar. Genom att 

prissätta en intern prestation framhävs deras alternativvärde, det vill säga att det blir 

tydligt att varan faktiskt kostar något (Arvidsson, 2013), vilket leder till en ökad 

kostnadsmedvetenhet och ett minskat resursslöseri (Brorström et al., 2012). Effekten av 

ovanstående blir ännu starkare om det finns ett resultatansvar för enheten eftersom en 

enhet inte vill riskera att minska deras resultat genom onödiga kostnader (Arvidsson, 

2013). 

 

Andra syften 

Utöver de tre precis nämnda mest vanligt förekommande syftena med internprissättning, 

finns det ett flertal andra som nämns inom litteraturen. Bergstrand (2010) väljer att 

understryka syftet med att internprissättningen används som ett verktyg för att underlätta 

skatteplanering inom multinationella koncerner. Merchant & Van Der Stede (2007) anger 

också att detta är ett vanligt förekommande fenomen, alltså att multinationella koncerner 

använder internprissättningen med att flytta vinster mellan olika länder för att 

skatteoptimera koncernens skatter. Detta är dock enligt Bergstrand (2010) något som inte 

används ur ekonomistyrningens perspektiv, utan snarare ur ett redovisningsperspektiv, 

och används oftast av den centrala ledningen i slutet av ett verksamhetsår. Internpriser 

som används av ändamålet med att sänka företagets skatt kan enligt internationella 
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konventioner vara olagliga (Bergstrand, 2010) och det har de senaste åren inom 

internprissättningslitteraturen varit ett hett ämne om hur länder kan sätta upp regler för 

att förhindra skattejustering via internpriser (se exempelvis Anon, 2015; Strobel, 2016). 

 

Lantz et al. (2002) har även genomfört en studie där det kartlades vilka motiv som svenska 

börsnoterade företag har med internprissättning. Studien var en enkätstudie som kartlade 

likheter och skillnader mellan hur tillverkningsföretag och tjänsteföretag arbetade med 

styrverktyget. De mest vanligt förekommande motiven var att det ska vara enkelt att 

använda, att internprissättningen bidrar till en ökad lönsamhet hos företaget och att den 

skapar förutsättningen för att divisioner kan bli självständiga. Resultatet i studien kan 

läsas i figur 3.  

 

Fråga: 

Vad är motivet med internprissättning? 

Tillverkande 

företag  

Tjänste- 

företag  

Enkelhet 80 % 50 % 

Mest lönsamt för företaget som helhet 60 % 63 % 

Divisioners självständighet 47 % 38 % 

Att skapa kostnadsmedvetenhet 27 % 50 % 

Upprätthålla rättvisa mellan divisioner 33 % 38 % 

Divisionschefer jobbar mot att maximera 

företagets totala vinst 

13 % 38 % 

Den är kostnadseffektiv 13 % 0 % 

Det har funnits sedan länge 7 % 0 % 

Annat 13 %  13 % 

Figur 3: Lantz et al. (2002) resultat gällande internprissätningens syften. Egen illustration 

 

Det syfte som var viktigast och mest önskvärd va att ett internprissättningssystem ska 

vara enkelt att använda. Lantz et al. (2002) uttrycker att om ett internprissättningssystem 

ska vara aktuell och tillämpbar att använda i ett företag bör det inte vara mer komplicerat 

än att de parter som arbetar med den också förstå den. Anthony et al. (2014) säger att 

internprissättningen inte kommer att uppnå sitt syfte om de prismodeller som används 

inte är tillräckligt enkla för att divisionschefer ska kunna förstå den. Om 

internprissättningssystemet är komplext och svårhanterat kan det få en negativ effekt där 
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aktörerna som ska styras av modellen kanske inte accepterar den, då dessa inte förstår hur 

den fungerar. 

4.3 Prismodeller 

När det diskuteras handel inom den mikroekonomiska teorin fokuseras det på 

resursallokering. Vanligtvis handlar det om hur resurser allokeras på en extern marknad 

mellan olika företag, men när det diskuteras handel inom en organisation handlar det om 

hur resurser allokeras internt mellan organisationens enheter eller divisionen. Prisets 

uppgift är, oavsett marknadsform, att balansera utbuds och efterfrågefunktionerna på 

marknaden. Om full konkurrens råder på en extern marknad, kommer priset vara lika med 

marginalkostnaden, vilket i den mikroekonomiska teorin leder till optimal 

resursallokering och maximal samhällelig välfärd, förutsatt att inga externa effekter finns. 

Om en intern marknad då ses som ett “samhälle” i miniformat, bör teoretiskt optimala 

priser sättas för att “samhällets” välfärd ska maximeras och resurserna allokeras optimalt. 

Eftersom full konkurrens vanligtvis inte råder på interna marknader uppstår inte 

aggregerat optimala priser av sig själva. Det är därför den centrala enhetens uppgift att se 

till att interna priser sätts som främjar målkongruens för hela organisationen och se till att 

rätt prismodeller används (Lantz et al., 2002). 

 

Litteraturen (se exempelvis Arvidsson, 1971: Bergstrand, 2010; Anthony et al., 2014) 

säger att det finns tre stycken övergripande modeller för hur man kan beräkna ett internt 

pris; kostnadsbaserad prismodell som kan utgå från särkostnad, självkostnad, 

självkostnad plus vinstpåslag eller ABC-kalkylerad kostnad; marknadsbaserad 

prismodell som ska spegla prestationernas värde på en extern marknad 

;förhandlingsbaserad prismodell som anknyts till något av ovanstående men 

kompletteras med att man som köpande och säljande enhet förhandlar fram ett 

överenskommet pris.  

 

4.3.1 Kostnadsbaserad prismodell 

Kostnadsbaserade priser är till största sannolikhet den mest frekvent använda modellen 

gällande internprissättning i det svenska näringslivet (Bergstrand, 2010). Det primära 

argumentet för användningen av kostnadsbaserade internpriser är att mottagande enheter 

inte skall gratis få nyttja vad andra enheter har presterat. Vidare ska den köpande enheten 
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inte behöva betala mer än den tillverkande kostnaden, då det rör sig om en intern leverans. 

Dock finns det litteratur (se exempelvis Anthony et al., 2014) vilka argumenterar för att 

vid internprissättning som baseras på en kostnadsbaserad prismodell skall det alltid 

adderas ett vinstpåslag. En sekundär anledning till att använda priser baserade på 

kostnader är att om enheternas ekonomiska ansvar definieras som kostnad- eller 

resultatansvar är det logiskt att in- och utleveranser baseras på kostnadsbaserade priser. 

Utöver det finns det tillfällen när prestationen som handlas är så pass unik att den inte 

existerar på en extern marknad vilket omöjliggör en jämförelse, varför man måste 

använda sig utav en kostnadsbaserad prismodell (Arvidsson, 2013).  

 

Vid användningen av en kostnadsbaserad prismodell finns det flera olika kalkylmodeller 

att bruka där två av de mest populära är särkostnad och självkostnad (Bergstrand, 2010). 

Arvidsson (2013) nämner ytterligare två stycken vanligt förekommande kalkyler som 

används vid beräkning av kostnadsbaserade internpriser och dessa är självkostnad plus 

vinstpåslag och ABC-kalkyl. Samtliga fyra kalkyler kommer nedan att beskrivas.   

 

Särkostnad 

Särkostnaden, eller marginalkostnaden som det inom mikroekonomisk teori vanligen 

kallas, representerar en vara eller tjänsts rörliga kostnad. Vid användning av särkostnad 

som beräkningsbas för internpriser är motivet att den köpande enheten skall få klart för 

sig vilka merkostnader som en viss prestation orsakar hos den säljande enheten och på så 

sätt styra användningen av befintliga resurser så att den sker på ett för helheten optimalt 

sätt. Särkostnaden används oftast som en prissättningsmetod ur ett kortsiktigt perspektiv 

och i en situation där resursknapphet inte råder. En fördel med metoden är att den är 

administrativt effektiv då det är förhållandevis enkelt att ta fram underlag för de rörliga 

kostnaderna (Arvidsson, 2013).  

 

Bergstrand (2010) påstår dock att interna priser som är baserat på särkostnaden inger 

dåligt incitament för att överhuvudtaget utföra prestationen då det inte finns en möjlighet 

att få full kostnadstäckning för den säljande enheten. Finns det dessutom en efterfrågan 

av externa kunder blir det svårt att motivera den säljande enheten till att sälja internt och 

endast få kostnadstäckning för de rörliga kostnaderna, istället för att sälja externt och få 

kostnadstäckning för både rörliga och fasta kostnader och som dessutom kan innehålla 

ett vinstpåslag. Istället argumenterar författaren för att självkostnadsbaserade internpriser 
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fungerar betydligt bättre sätt ur ett långsiktigt perspektiv. Detta med förutsättningen att 

det finns en vilja att faktiskt leverera internt eftersom då får den säljande enheten sina 

totala tillverkningskostnader täckta. 

 

Självkostnad 

Som föregående stycke avslutades, får den levererande enheten sina 

tillverkningskostnader täckta, vilket inkluderar både fasta och rörliga kostnader, vid 

användandet av en självkostnad. Det finns flera fördelar med att bestämma sina priser till 

full tillverkningskostnad och ett skäl är att självkostnaden påvisar vilken kostnad den 

mottagande enheten måste kunna täcka för att prestationen skall vara lönsam att mottaga 

och bruka. Fler fördelar med användningen av en självkostnad är att kostnaden som 

prestationen bär lyfts av från den levererande enheten och belastar den mottagande 

enheten, vilket dels ger grund för kalkylering av samtliga kostnader i samtliga led, dels 

blir det möjligt för den levererande enheten att arbeta mot ett nollresultat, vilket är en 

gyllene regel inom kommunal sektor (Arvidsson, 2013, Brorström et al., 2012). Slutligen 

påpekar Arvidsson (1971) att användarna av en självkostnad på internprestationer 

beskriver internprismodellen som rättvis och objektiv eftersom inget vinstpålägg adderas.  

 

Arvidsson (2013) nämner dock även flera nackdelar med självkostnad som internpris. 

Författaren menar på att det lätt blir konflikter om vilka leveranser och vilka mottagare 

som skall bära respektive andel av indirekta kostnader hos leverantören. Exempelvis kan 

vissa indirekta kostnader ligga som en central overheadkostnad för både den köpande och 

säljande enheten och det kan därför vara svårt att fastställa vilka dessa är och hur dessa 

skall belasta den prestation som köps/säljs. En annan nackdel som Atkinson et al. (2012) 

benämner vid fastställandet av internpriset med självkostnaden som beräkningsbas är att 

det saknas incitament för den säljande enheten till att kontrollera och hålla nere sina 

kostnader. Om den säljande enheten dessutom har ett lönsamhetskrav över sig kan de vid 

behov fastställa självkostnaden till ett högre pris för att möta sitt lönsamhetskrav.  

 

Självkostnad + Vinstpåslag 

Göx & Schiller (2007) påstår att självkostnaden som beräkningsbas för internpriset inte 

är förenligt med en decentraliserad organisationsstruktur och för de självständiga enheter 

som har ett lönsamhets- eller resultatansvar. För att dessa enheter skall kunna gå med 

vinst och möta sitt lönsamhetskrav bör ett vinstpåslag adderas på självkostnaden. En 
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fördel med metoden är att vinstpålägget avspeglar nödvändig avkastning på kapitalet 

vilket skulle ligga i linje med vad en utomstående leverantör skulle kräva. En annan är att 

vinstpålägget kan motivera och skapa incitament för en enhet att hellre sälja internt inom 

organisationen än externt. Detta på grund av att modellen utgör en prissättningsrutin som 

minskar behovet av externa förhandlingar. 

 

Det finns dock vissa nackdelar med modellen som måste tas i beaktande. Om exempelvis 

en producerande produkt går genom många olika led och enheter i en försörjningskedja 

och samtliga enheter använder modellen, kan den slutliga kostnaden bli orimligt hög då 

den innehåller flera vinstpåslag (Arvidsson, 2013). Bergstrand (2010) poängterar här att 

det i självkostnadsmodellen redan finns utrymme för en viss vinst eftersom ränta på 

kapital inkluderas i självkostnaden. Om ett vinstpåslag därför skulle läggas på vid varje 

enhet skulle kostnaden och priset innehålla dubbla vinstpåslag för varje enhet. Modellen 

sägs även öka det administrativa arbetet i redovisningssammanhang då vinsteliminering 

krävs vid bokslut (Arvidsson, 2013). 

 

ABC-kalkyl 

Av ovanstående beräkningssätt är ABC-kalkylerad kostnad som grund för internpriser 

den yngsta varianten (se exempelvis Bergstrand, 2003; Cooper & Slagmulder, 1998; 

Colbert & Spicer, 1995), men utgör ett bra substitut till den självkostnadsbaserade 

modellen (Bergstrand, 2010). Vid användningen av ABC identifieras vad som faktiskt 

orsakar och driver kostnader hos leverantören, vilket leder till att man kan debitera för 

just detta. Det gäller i synnerhet interna tjänster där ABC-analyser kan användas till att 

visa hur kostnader influeras av faktorer som exempelvis antal order (Arvidsson, 2013). 

Även fast ABC initialt skapades för tillverkande företag är den väldigt användbar i såväl 

företag som producerar tjänster eftersom nästan alla kostnader är indirekta och fasta (Ruhl 

& Hartman, 1998).  

 

ABC uppfattas som en väldigt rättvis och noggrann kostnadsmodell då alla kostnader tas 

med och ett fokus läggs på att allokera overhead-kostnader till rätt bärare (Stevenson & 

Cabell, 2002). Vidare bidrar modellen till att de kostnader som inte hjälper till med att 

öka värde avslöjas och kan därmed elimineras (Arvidsson, 2013). Ändock har ABC sina 

begränsningar och anses vara komplex och krånglig och det uppkommer ofta svårigheter 
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vid implementering eftersom det kräver förändringar i hur kostnader färdas igenom en 

organisation (Arvidsson, 2013; Stevenson & Cabell, 2002). 

 

4.3.2 Marknadsbaserad prismodell 

Bergstrand (2010) menar på att även fast internpriser baserade på en kostnadsmodell är 

mest förekommande råder det stor enighet om att marknadsbaserade internpriser har 

bättre styregenskaper. Även Atkinson et al. (2012) och Anthony et al. (2014) påstår att 

marknadsbaserad internprissättning är den mest lämpliga metoden att använda om en 

organisation består av resultatenheter, förutsatt att det finns en extern marknad, eftersom 

modellen skapar incitament att hålla nere kostnader. Vid decentralisering och uppdelning 

av en verksamhet i mindre självständiga enheter med eget ekonomiskt ansvar begärs det 

att enheterna frikopplas från varandra både resultat- och beslutmässigt. Att då prissätta 

sina prestationer baserat på den levererande enhetens kostnader kan uppfattas som 

orimligt. Istället finns det incitament att använda sig utav priser som har etablerats externt 

från företaget och föredragsvis på en marknad som är konkurrensutsatt då det erbjuder en 

neutral värdegrund att utgå ifrån. Genom att värdera sina interna prestationer på 

marknadsbaserade priser finns det sedermera en tydlig poäng med att använda sig utav 

resultatenheter. Dessutom får man information om hur det interna priset är i förhållande 

till marknadspriserna (Arvidsson, 2013). 

 

Vanligtvis finns det marknadspriser för standardprodukter, vilka man kan använda när 

man prissätter internt. Det är dock inte självklart att det alltid finns en enhetlig extern 

marknad för alla typer av prestationer och i de fallen får man uppskatta marknadspriset 

på basis av liknande produkter. I vissa fall finns inga marknadsnoteringar alls som kan 

användas till att grunda värderingen av prestationen på vilket ofta förekommer gällande 

interna tjänsteleveranser (Arvidsson, 2013). 

 

Enligt Arvidsson (2013) finns det två huvudmotiv till varför man väljer att tillämpa 

marknadspriser. Det första motivet handlar om att man kan tillämpa ett affärsmässigt och 

objektivt värde på interna transaktioner då man riktar sig externt, vilket är optimalt för 

enheter som är självständiga och har ett ekonomiskt ansvar. Det andra motivet är att ingen 

av enheterna förlorar på intern handel jämfört med extern eftersom priset på prestationen 

är antingen billigare eller lika dyr som prestationen på den externa marknaden. 
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Fördelarna med att använda sig utav ett marknadsbaserat pris är att priserna är ”skarpa” 

och inte godtyckligt bestämda av någon i företaget (Arvidsson, 2013) och att det enligt är 

teorin idealiskt för värdering om det finns en konkurrensutsatt marknad för prestationen 

(Anthony et al., 2014). Problematiken kan däremot vara att marknadspriser kan variera 

på ett sätt vilket gör dem olämpliga att ha som underlag för långsiktiga beslut om 

internleveranser (Arvidsson, 2013).  

 

4.3.3 Förhandlingsbaserad prismodell 

Förhandlingsbaserat internpris är en prismodell som innebär att berörda enheter själva 

ansvarar för internprissättningen.  Vid förhandlade priser låter man därmed representanter 

från den köpande och mottagande enheten komma fram till en överenskommelse 

(Bergstrand, 2010). Arvidsson (2013) påpekar att metoden ofta rekommenderas då 

fullständig decentralisering önskas och inkomplett konkurrens råder på den externa 

marknaden vilket leder till en avsaknad av marknadsbaserade priser. Författaren utvecklar 

det genom att förklara att om enheterna är väldigt självständiga och affärsmässiga är det 

rimligt att enheterna själva får bära ansvaret och ta konsekvenserna av de ekonomiska 

villkoren för eventuella interna leveranser. Watson och Baulmer (1975) anser att 

förhandlingsbaserade priser är det optimala eftersom det innebär att man kan eliminera 

konflikter mellan de berörda parterna och på så vis uppnå att de jobbar mot samma 

övergripande mål. 

 

Huvudmotiven för att använda sig utav priser som baseras på förhandling är att man 

erbjuder enheterna friheten att agera självständigt gentemot varandra samt att de själva 

får ta ansvar för prissättningen av intern handel. Enligt Arvidsson (2013) lämpar sig 

prismodellen utmärkt i situationer när det gäller få och väldigt sällan förekommande 

interna leveranser. Författaren betonar också att förhandlingarna skapar tillfälle att se över 

flödena av prestationer och samarbetet i stort. Bergstrand (2010) menar också på att 

modellen är ett överlägset medel för att inskärpa resultatansvar och för att kunna 

efterlikna normala marknadsförhållanden. 

 

Kritiken som nämns i samband med förhandlingsbaserad prismodell är att 

förhandlingarna kan vara långa och därmed stjäla dyrbar tid. Det finns även risk för 
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förvanskning av information till andra enheter eftersom enheterna styrs av att uppvisa ett 

positivt resultat, vilket kan leda till att samverkan motverkas istället för att uppmuntras 

(Arvidsson, 2013). 

 

Arvidsson (2013) gör en tydlig distinktion mellan vad som kallas för affärsmässiga 

förhandlingar och korrektionsförhandlingar.  Affärsmässiga förhandlingar anses vara 

lämpligt om enheterna uppfattas som i princip oberoende av varandra och har möjlighet 

att utnyttja externa alternativ. Med den andra varianten menas överläggningar som syftar 

att korrigera grundpriser framräknade enligt någon av de tidigare modellerna, det vill säga 

att marknadsbaserad eller kostnadsbaserad prismodell används som grund för det 

förhandlingsbaserade priset. 

 

4.3.4 Kombinationsmodeller 

Det har skapats flera kombinationsmodeller utifrån de traditionella modellernas 

karaktärsdrag med syftet att formulera modeller som tar till vara på “fördelarna av alla 

och nackdelarna av ingen” (se exempelvis Freckner, 1954; Arvidsson, 1971). Modellerna 

ämnar notera flera värden samtidigt för olika avsikter (som till exempel 

resultatbedömning eller beslutsunderlag på kort eller lång sikt). Det som krävs av 

modellerna i sin tur är att de är enkla att hantera, lätta att förstå och accepteras i 

organisationen (Arvidsson, 2013). 

 

Duala priser 

Med duala priser innebär att olika pris debiterar den köpande enheten respektive 

krediterar den säljande enheten (Adler, 1999). Differensen mellan det som debiteras och 

det som krediteras hamnar sedermera på ett överordnat konto som utvisar integrationens 

lönsamhet. Ett exempel är att den säljande enheten kan krediteras självkostnad plus 

vinstpålägg medan den köpande enheten debiteras ett reducerat marknadspris. Detta 

medför att den säljande enheten får full täckningsgrad för internleveranser och köparen 

betalar aldrig mer än vad den skulle gjort på den externa marknaden. Mellanskillnaden 

förs sedan över på det så kallade integrationskontot (Arvidsson, 2013). 

 

Huvudmotiven till detta är att resultatberäkningsmässigt koppla enheterna ifrån varandra, 

samtidigt som respektive pris bidrar med den informationen som styr besluten mot att 
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man gör det bästa för både de enskilda enheterna samt för organisationen i helhet och på 

så vis eliminerar potentiella konflikter sinsemellan.  

 

Tvåstegspriser 

Internavräkningen kan även ske i flera steg där man delar upp internpriset i en fast och en 

rörlig del (Bergstrand, 2010). Vanligtvis betalas en klumpsumma fasta kostnader 

periodvis och en rörlig volymberoende avgift debiteras sedan i samband med att 

prestationen levereras (Bergstrand, 2010; Atkinson et al., 2012; Arvidsson, 2013), vilket 

kan jämföras med hur elbolagen fakturerar en avgift för abonnemang och en annan för 

förbrukning (Bergstrand, 2010). 

 

Det som stödjer och motiverar denna typ avräkning är att internpriser skall återspegla 

kostnadssamband och om fasta kostnader debiteras för sig och rörliga för sig undviker 

man problemen med under- och övertäckning av fasta kostnader. Vidare är det logiskt vid 

konkreta tjänster som support att låta interna kunder dels avgöra vilken kapacitet de vill 

betala för (den fasta delen), dels hur de vill nyttja kapaciteten (den rörliga delen) 

(Arvidsson, 2013).  

 

4.3.5 Centralt utformade internpriser 

Då internprissättning är kopplad till en tung administrativ börda kan man enligt Arvidsson 

(2013) använda sig utav centralt bestämda priser för att på så vis undvika lägga onödig 

energi i den operativa verksamheten på att ifrågasätta och försöka reformera internpriser. 

Vid användning av centralt bestämda priser fastställs internpriset av en central enhet, 

oftast ekonomi- eller controllerenheten. Författaren exemplifierar detta genom att förklara 

att i samband med budgetarbetet kan man utforma prislistor på administrativa tjänster 

som ledningen bedömer som mindre viktiga. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att 

verksamheten förenklar hanteringen och utformar ett beslutsunderlag där parterna tydligt 

vet vad som gäller. Nackdelarna kan å andra sidan vara att det uppfattas som en 

centralistisk metod, i synnerhet om organisationen i övrigt baseras på lokalt ansvar och 

lokal handlingsfrihet.  
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4.4 Internprissättning och administration 

4.4.1 Internprissättning kopplat till budgetprocessen 

Arvidsson (2013) ifrågasätter värdet av att simulera marknader internt i företag då 

poängen med företagsamhet är att ersätta ett stort antal externa marknadsrelationer med 

ett knippe interna och stabila kontrakt där syftet just är att minska antalet 

transaktionskostnader och åstadkomma lönsamma fördelar genom samordnad handling. 

Att då skapa en intern marknad och administrera interna transaktioner kan därför 

uppfattas något paradoxalt. Ett alternativ för att försöka minska den administrativa bördan 

som den interna handeln medför är att försöka göra upp vilka internleveranser och 

eventuella internpriser vid ett fåtal utvalda tidpunkter - som exempelvis i samband med 

budgetarbetet. Genom att planlägga vilka interna prestationer som under en budgetperiod 

skall genomföras, kan framförhållning och stabilitet i relationerna tillmötesgås och man 

slipper att löpande administrera interna transaktioner. I offentlig förvaltning och annan 

icke-kommersiell verksamhet blir frågan om interna marknader än mer relevant (se 

Andersson & Hansson, 1984; Frenckner, 1989) och att koppla internprissättningssystemet 

till budgetprocessen kan ge praktiska fördelar. När man sammankopplar 

internprissättningen till budgeten diskuteras det vad som är mest lämpligt; pris eller 

kvantitetsstyrning, eller en kombination. Om man urskiljer de två dimensionerna 

internprestation och internpris kan en fyrfältsmatris erhållas med fyra olika modeller för 

hur avräkning av interna leveranser mellan säljande och köpande enhet kan ske (se figur 

4). 

Figur 4: Internprissättning kopplat till budgetprocessen. Hämtad från Arvidsson (2013). Egen illustration. 
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Abonnemangsmodellen bör användas när man vid budgetårets start är medveten om vilka 

interna prestationer som skall genomföras och vad internpriset på prestationen är. 

Avräkningen kan då ske i förskott, i efterhand eller i delposter, beroende på vad som är 

ändamålsenligt. Modellen skapar en trygghet för både köpande och säljande enheten då 

båda parter är medvetna om vad för prestationer som ska utföras och vad kostnaden för 

dessa är. Modellen för löpande räkning passar där prestationer avtalas i förväg men där 

priset ska bero på vad kostnaderna faktiskt blir (eller vad marknadspriset är vid leverans). 

Avräkning sker under budgetårets gång men inget anspråk behöver under budgetåret 

göras på att fastställa vad för prestationer som skall levereras till den köpande enheten. 

Avropsmodellen innebär att internpriset fastställs en gång per budgetperiod men där 

omfattningen eller kvantiteten av prestationen är på förhand ej bestämd. Vanligtvis brukar 

en enhet som använder avropsmodellen upprätta och fastställa en prislista vid budgetårets 

start för de varor och tjänster enheten säljer internt. Modellen är lämplig att använda när 

prestationerna kan definieras och prissättas på förhand men där volymen fastställs 

löpande under periodens gång. Marknadsmodellen passar de situationer där köparen har 

oförutsägbara önskemål om både leveranser och pris. Detta kräver att både internpriset 

och kvantiteten av den utförda prestationen måste fastställas vid varje utförda prestation. 

Löpande avräkning sker därmed efter varje transaktion (Arvidsson, 2013).  

 

4.4.2 Avräkningsmetoder 

Faktura 

Interna fakturor fungerar som på samma sätt som en vanlig extern faktura, bortsett från 

att betalning inte behöver ske. Interna fakturor skall dock hanteras på samma sätt som en 

extern faktura vilket innebär att kontrollaktiviteter som exempelvis godkännande och 

attestering, måste genomföras. Det är inte ovanligt att volymen för interna fakturor under 

ett räkenskapsår blir större än de externa fakturorna vilket är något som kan ses som 

administrativt betungande. Det positiva är dock att metoden bidrar till det syftet om en 

ökad kostnadsmedvetenhet och affärsmässighet när den interna fakturan och 

transaktionen behandlas likadant som den externa (Arvidsson, 2013). 

 

Automatkontering via bokföringsorder 

Denna avräkningsmetod handlar om att den säljande enheten upprättar en 

bokföringsorder till den köpande enheten. Bokföringsordrar kan vara stående och 
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automatiskt registreras efter en vara eller tjänst är levererad till den köpande enheten. Vid 

stående bokföringsordrar har vanligtvis både pris och prestation bestämts på förhand 

vilket innebär att den säljande och köpande enheten endast behöver bekräfta att 

prestationen är genomförd/levererad (Arvidsson, 2013). 

 

Avräkning som inte baseras på specifik leverans 

Denna tredje variant brukar behandla mer eller mindre kollektiva tjänster de anställda 

som nyttjar prestationen skall betala. Det kan handla om centrala kostnader som ska 

fördelas ut till organisationens olika divisioner och som inte går att knyta an till en 

specifik prestation (Arvidsson, 2013). 

4.5 Internprissättningens effekter  

När ledningen för en organisation implementerar olika ekonomiska styrverktyg är syftet 

att det skall få positiva effekter på organisationen som helhet (Bergstrand, 2010). 

Bergstrand menar på att internprissättningen som styrverktyg kan ha en betydelsefull 

effekt på styrningen av en organisation om ledningen verkligen förstår principen gällande 

uppdelning i resultatenheter och påvisar denna förståelse för organisationen. Detta 

innebär att man vid uppföljning av en enhet måste behandla det ekonomiska utfallet som 

en viktig parameter och därmed säkerställa att enhetscheferna gör sitt yttersta för att 

förbättra det ekonomiska resultatet. Genom att låta enheterna internt handla med varandra 

ges det därav utrymme för enheterna att optimera sitt ekonomiska resultat. Vidare 

resonerar författaren att en fördelaktig aspekt med internprissättning som styrinstrument 

är att beslutssituationen kan förenklas i komplexa organisationer. Detta eftersom den 

enskilda enhetens beslutsunderlag begränsas till egna kostnader och intäkter och därmed 

slipper enheterna analysera förslag med beaktande för möjliga konsekvenser som kan 

påträffa andra delar av företaget. Lantz et al. (2002) uttrycker att det dock är viktigt att 

förstå att när en enhet börjar uppfatta sig själv som ett självständigt företag inom 

organisationen och enbart strävar efter att på en enskild nivå göra bra ifrån sig går det inte 

undkomma att det finns en risk för att det totala bidraget till organisationen suboptimeras. 

 

En vanlig effekt av internprissättning är att det bidrar och motiverar till ekonomiskt 

tänkande och kostnadsmedvetenhet på flera håll i organisationen. Detta eftersom värdet 

av en internprestation kan på ett tydligt sätt vägas mot dess kostnad vilket leder till att 
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olönsamma aktiviteter kan ifrågasättas (Brorström et al., 2012). Att motiveras till 

ekonomiskt tänkande hjälper i synnerhet den offentliga sektorn där bristen på 

resultatmedvetande vid flera tillfällen har medfört svårigheter att göra ekonomiska 

avvägningar (Bergstrand, 2010). 

 

Andersson & Hansson (1984) betonar dock att internprissättning alltid är satt förbindelse 

med en kostnad; system skall utvecklas, implementeras och ständigt underhållas. Utöver 

det är det internfakturor som skall skickas och attesteras, och intäkter samt kostnader som 

skall bokföras. Detta innebär att internprissättning orsakar en administrativ börda och 

företagsledningen måste avgöra ifall nyttan av systemet överstiger kostnaden det orsakar. 

För att internprissättningen skall användas krävs det att så är fallet. Hur detta förhållande 

ser ut avgörs av två parametrar; storleken på kostnaden och antalet transaktioner. I de fall 

det är en stor kostnadsmassa och få antal transaktioner uppfylls kravet på att nyttan 

överstiger den förväntade administrativa kostnaden. Är däremot omfattningen av 

transaktionerna stor kan det leda till att internprissättningssystemet orsakar en alldeles för 

hög kostnad och därmed måste ledningen bedöma hur antingen kostnaderna kan 

minimeras eller om man bör styra organisationen på ett annat sätt. 
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5. Internprissättning i kommuner – en 

analysmodell 

 

I detta kapitel analyseras internprissättningen i förhållande till hur en kommun kan 

tänkas arbeta med det. Kapitlet avslutas med att presentera den framtagna teoretiska 

modellen. 

  

5.1 Internprissättningens syften 

Tittar man på de syften som har belysts gällande internprissättning finns det motiv att 

exkludera ett av de i teorikapitlet nämnda vid utformning av en teoretisk 

internprissättningsmodell anpassat till Sveriges kommuner. Ett av internprissättningens 

syften är enligt Bergstrand (2010) att internpriser kan användas som ett verktyg för att 

underlätta skatteplanering inom multinationella koncerner. Detta syfte kan omöjligt 

finnas till grund inom kommuner då det är skattepengar som just finansierar den 

kommunala verksamheten och det finns därför incitament till att exkludera detta syfte i 

denna studies teoretiska modell. 

De tre mest vanligt förekommande motiven till att en organisation använder ett 

internprissättningssystem är enligt Arvidsson (2013) följande: 

 

1. Möjliggör uppdelning i självständiga enheter 

2. Används som ett verktyg för att göra en rättvisande resultatbedömning av de 

självständiga enheterna 

3. Ökad affärsmässighet och kostnadsmedvetenhet 

 

Att internprissättningen skulle användas som ett verktyg för att göra en rättvisande 

resultatbedömning av en kommuns olika förvaltningar kan enligt författarna av denna 

studie till en viss del stämma. Men eftersom den primära ekonomiska målbilden i en 

kommunal enhet är att hålla sin budget och se till att göra ett nollresultat (Olve & 

Samuelsson, 2013), bör internprissättningen rent teoretiskt användas för att göra en 

rättvisande kostnadsfördelning mellan enheterna. Detta är något som Brorström et al. 
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(2012) även bedömer vara ett syfte med internprissättning inom kommuner, speciellt när 

enheterna har ett resultatansvar. Enligt författarna är det högst olämpligt att ha ett 

resultatansvar om andra enheter inom en organisation mer eller mindre fritt kan utnyttja 

den egna enhetens tjänster och därigenom förbruka dess resurser. Internprissättningen är 

alltså ett måste ur resultatenhetens perspektiv och därav är ett av motiven med verktyget. 

Därav väljer författarna av denna studie att ersätta Arvidssons (2013) andra motiv, med 

det Brorström et al. (2012) anger. 

 

Ett annat utmärkande syfte som uppkom i Lantz et al. (2002) undersökning gällande vilka 

motiv svenska börsnoterade företag såg med internprissättning var att det skulle vara ett 

enkelt system att använda. Författaren uttrycker att om ett internprissättningssystem ska 

vara aktuell för att använda som ekonomiskt styrmedel inom ett företag måste de aktörer 

och divisionschefer som arbetar med internprissättning förstå sig på systemet och framför 

allt att förstå sig på hur det interna priset beräknas. Risken, som Anthony et al. (2014) 

benämner, är då att internprissättningen inte kommer att uppfylla sina syften om de som 

använder systemet inte förstå sig på den. Att internprissättningen ska vara enkelt och 

begripligt bör även vara av högsta relevans för en kommun när de arbetar med 

styrverktyget. Detta eftersom tidigare forskare (se Andersson & Hansson, 1984; 

Frenckner, 1989) har kritiserat styrverktyget och dess användning i den offentliga 

sektorn. Om inte kommunens olika enhetschefer förstår sig på 

internprissättningssystemet och anser att det är enkelt, är det kanske ett tecken på att 

systemet inte fungerar optimalt.  

 

Med ovanstående motivering kan en kommuns syften med internprissättning vara enligt 

de fyra syften som illustreras i figur 5. 

 

Figur 5: Internprissättningens syften. Egen illustration. 
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5.2 Ekonomiska ansvarsenheter 

För att internprissättning överlag ska kunna tillämpas som ett ekonomiskt styrverktyg 

inom en kommun måste det finnas förutsättningar som råder för att internhandel kan 

bedrivas. Den förutsättning som först måste fastställas är hur organisationsstrukturen ser 

ut och där betonar Brorström et al. (2012) att en divisionaliserad struktur krävs med mer 

eller mindre självständiga enheter som har ett eget ekonomiskt ansvar. Enligt litteraturen 

(se exempelvis Anthony et al., 2014; Olve & Samuelsson, 2013; Brorström et al., 2012) 

finns det fyra olika typer av ekonomiska ansvarsenheter; kostnadsenhet, resultatenhet, 

balansräkningsenhet och intäktsenhet. 

 

När det diskuteras förvaltningsekonomi och användning av olika ansvarsenheter inom 

den offentliga sektorn, har Brorström et al. (2012) kartlagt och studerat vilka typer av 

ansvarsenheter som använts inom Sveriges kommuner under en tidsperiod mellan 1994 

till 2012. De ansvarsenheter som författarna har sett användas frekvent under hela 

perioden är kostnadsenheten, resultatenheten och balansräkningsenheten, där 

resultatenheten är den mest vanligt förekommande varianten. I studien fanns det inga 

tecken på att en renodlad intäktsenhet har använts, dock saknas det ett motiv till varför 

det ser ut så. En potentiell anledning skulle kunna vara att en intäktsenhet vanligtvis är 

marknads- och försäljningsenheter (Anthony et al., 2014) vilket är en typ av enhet som ej 

passar den stereotypa kommunen. I samklang med detta väljer författarna till studien 

därmed att exkludera intäktsenheten i studiens teoretiska modell. 

 

Det vanligaste ekonomiska ansvaret som en enhet har när man arbetar med 

internprissättning är enligt Arvidsson (2013) ett resultat- eller balansräkningsansvar. 

Varför kostnadsenheten inte här är angiven beror förmodligen på att den inte ansvarar för 

att bedriva intäkter till sin enhet (Anthony et al., 2014) vilket gör att den heller inte kan 

arbeta med prissättning av varor eller tjänster. Kostnadsenheten kan dock påverkas av 

andra delar inom ett internprissättningssystem då enheten fortfarande kan agera köpande 

enhet. Detta gör att kostnadsenheten påverkas av de effekter som ett 

internprissättningssystem orsakar, som exempelvis att kostnadsmedvetenhet ökar för 

både den köpande och säljande enheten.  Dessutom kommer kostnadsenheten även att 

påverkas av administrationen när de agerar köpande enhet då de kommer att behöva 

hantera interna debiteringar. 
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Gällande resultatenheter delar Brorström et al. (2012) upp dessa i två olika former; fiktiva 

och verkliga resultatenheter. Eftersom författarna skapat och presenterat dessa två former 

av resultatenheter via kommunal forskning, kommer dessa två resultatenheter att finnas 

som alternativa ekonomiska ansvarsenheter i denna studies teoretiska modell. 

 

I samklang med ovanstående diskussion kommer därför följande typer av ekonomiska 

ansvarsenheter att finnas med i vår modell. 

 

 

Figur 6: Ekonomiska ansvarsenheter i en kommun. Egen illustration 

5.3 Prismodeller 

När man bedriver intern handel måste man kunna ange ett värde på den prestation som 

transfereras mellan enheterna. Enligt litteraturen (se exempelvis Arvidsson, 1971; 

Bergstrand, 2010; Anthony et al., 2014) finns det tre övergripande modeller som är de 

mest vanligt förekommande i praktiken; kostnadsbaserad-, marknadsbaserad-  och 

förhandlingsbaserad prismodell. När det diskuteras prismodeller läggs det vikt vid att 

förklara att det inte finns en optimal prismodell i alla lägen utan samtliga modeller har 

skilda motiv och kan tillämpas bättre eller sämre beroende på den organisationsspecifika 

strukturen. Det framhävs däremot i litteraturen (se exempelvis Bergstrand, 2010; Lantz 

et al., 2002; Anthony et al., 2014) att marknadsbaserat pris (illustreras i orange färg i 

modellen nedan) är den mest optimala och skall användas om det råder förutsättningar 

som tillåter prismodellen. Förutsättningen är att det måste finnas en extern 

konkurrensutsatt marknad vilket tillåter en jämförelse av sitt egna pris med det som finns 

på marknaden. På så vis skapar prismodellen incitament att hålla nere sina kostnader och 

en enhet blir sedermera mer kostnadseffektiv. Eftersom den offentliga sektorn har blivit 

influerade av NPM som delvis gick ut på att konkurrensutsätta verksamheten finns det 

anledning att tro att det skulle kunna finnas enheter inom kommunen där man skulle 

kunna använda sig av marknadsbaserat pris vid internprissättning. Eftersom modellen 

uppfattas vara teoretiskt optimal, och då författarna till studien tror att det skulle kunna 

finnas förutsättningar för att tillämpa modellen i en kommun, väljer de att behålla den. 



 

63 

 

Det är dock viktigt att förstå att det endast finns motiv att använda marknadsbaserade 

priser förutsatt att de är lägre än sina egna kostnader, eftersom det då skapas incitament 

att minska sina kostnader. Är däremot priserna på den externa marknaden högre än 

kostnaden på den interna prestationen skall självkostnaden användas för att undvika att 

man gör vinst. 

 

Om det inte finns de förutsättningar som ett marknadsbaserat pris kräver säger litteraturen 

att en kostnadsbaserad prismodell (illustreras i grön färg i modellen) kan användas. 

Motiven till att använda sig utav en kostnadsbaserad prismodell är att den säljande 

enheten skall kunna få täckning för de kostnader den interna prestationen gett upphov till. 

Tidigare studier (se Andersson & Hansson, 1984; Svenska kommunförbundet, 2000; 

Hübel & Isemo, 2011) påvisar även att den kostnadsbaserade prismodellen är den 

vanligaste prismodellen som används inom Sveriges kommuner. I den kostnadsbaserade 

prismodellen kan (se exempelvis Arvidsson, 2013; Anthony et al., 2014) priset 

bestämmas på flera olika sätt; särkostnad, självkostnad, ABC-kostnad och självkostnad + 

vinstpåslag. Eftersom en kommunal verksamhet skiljer sig från den privata, där den 

kommunala verksamheten inte är vinstdrivande, väljer skaparna av modellen att 

exkludera självkostnad + vinstpåslag vid bestämmelse av pris. 

 

I modellen väljs det att behålla samtliga tre resterande kostnadsbaserade prismodeller. 

Argumentet för att behålla ABC-kalkylerad kostnad och självkostnaden som metoder är 

eftersom de erbjuder den säljande enheten en full kostnadstäckning vilket är essentiellt 

för en kommunal verksamhet som jobbar mot att hålla sin budget. ABC-kalkylen och 

självkostnaden uppfyller även syftet rättvisande kostnadsfördelning eftersom en rättvis 

allokering av kostnader är möjligt. ABC-kalkylen beskrivs som väldigt precis vid 

kostnadsfördelning och kan användas när man har gemensam administration och ledning 

(Sveriges landsting & kommuner, 2017). Vidare är ABC-kalkylen väldigt användbar i 

tjänsteföretag eftersom större delen av kostnaderna är indirekta kostnader. Författarna till 

studien anser därmed att ABC-kalkylen kan vara väldigt lämplig i en kommunal 

verksamhet då de flesta interna prestationer som transfereras är tjänster. Tidigare studier 

(se Arvidsson, 1971; Hübel & Isemo, 2011) påvisar även att självkostnaden är den 

vanligaste metoden som används vid beräkning och fastställande av interna priser, vilket 
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skulle motiveras till den självkostnadsprincip som är angiven i kommunallagen 

(1991:900). 

 

Anledningen till att särkostnaden behålls som en typ av kostnadsbaserad modell i en 

kommunal verksamhet är på grund av att det är en enkel metod att använda och kan vara 

användbar vid de situationer då man vill utnyttja befintliga resurser inom vissa enheter.  

 

Utöver kostnadsbaserad- och marknadsbaserad prismodell är förhandlingsbaserad 

prismodell (illustreras i blå färg i modellen nedan) en tredje variant som har fått en stor 

del i teorin. Prismodellen bygger på att den köpande- respektive den säljande enheten 

själva får ha ansvar för internprissättning och tillsammans nå en överenskommelse 

angående priset. Modellen är framför allt användbar och lämplig i situationer där 

enheterna är mer eller mindre självständiga och i situationer när det berör få och sällan 

förekommande interna leveranser. Litteraturen (se exempelvis Arvidsson, 2013: Watson 

och Baulmer, 1975) menar även på att vid användning av förhandlingsbaserade priser 

minskar risken för suboptimering eftersom bägge parter har möjlighet att påverka 

internprissättningen. Vidare argumenterar Anthony et al. (2014) att det bör vara ett krav 

att köpande enhet skall ha rätt till att förhandla om det interna priset för att främja 

målkongruens. Det anses därför vara av stor betydelse att den förhandlingsbaserade 

prismodellen skall finnas med i denna modell.  

 

Förhandlingsbaserad prismodell kan delas upp i två grenar; affärsmässiga förhandlingar 

och korrektionsförhandlingar där affärsmässiga förhandlingar är lämpliga att använda när 

de självständiga enheterna uppfattas som oberoende av varandra och när de har vid handel 

externa alternativ att tillgå. Korrektionsförhandlingar bygger däremot på att priset baseras 

på antingen kostnadsbaserad prismodell eller marknadsbaserad prismodell för att sedan 

korrigeras på det vis berörda parter uppfattar som lämpligt. 

Författarna till studien anser att den förhandlingsbaserad prismodell ska finnas med i den 

teoretiska modellen eftersom vid intern handel kommer bägge parternas resultat att 

påverkas och därmed är det rimligt att samtliga parter har en möjlighet att påverka priset. 

Utöver det anser författarna till studien att det är av stor vikt att det inte förekommer 

suboptimering i en offentligt finansierad verksamhet eftersom det är skattemedel som 

slussas fram och tillbaka. Skaparna av modellen väljer dock att exkludera affärsmässiga 
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förhandlingar med motiven att en verklig resultatenhet inte har mycket gemensamt med 

företagsekonomins resultatenheter och de självständiga enheterna inom en kommun 

uppfattas inte som helt oberoende av varandra och har inte heller utrymme att välja vilka 

leverantörer som helst. Det går därför inte prata om resultatenheter i en 

företagsekonomisk bemärkelse när man pratar om kommunal förvaltning (Brorström et 

al., 2012).  

 

Med hänsyn till detta väljer vi att lägga förhandlingsbaserad prismodell mellan marknads- 

och kostnadsbaserad prismodell eftersom det är en modell som går att använda sig utav 

vid komplettering med någon av de två andra modellerna.  

 

Förutom ovanstående modeller finns det även ett fåtal kombinationsmodeller med syftet 

att inneha “fördelarna av alla och nackdelarna av ingen”. Då tanken med vår modell är 

att göra en sammanfattning av det teorin säger är optimalt innebär det även att författarna 

till studien får ta ett beslut om vad som verkligen är nödvändigt och selektera bort de 

metoder som författarna till studien uppfattar som “mindre värdefulla”. Angående dessa 

kombinationsmodeller finns det säkerligen områden och situationer där de hade kunnat 

fungera väl, men på grund av enkelhet väljer författarna till studien att exkludera dem 

från vår teoretiska modell. 

 

Slutligen behandlar teorin en modell som bygger på att priserna skall bestämmas centralt 

(illustreras i färg röd i modellen nedan) av antingen ekonomienheten eller en 

controllerenhet. På så vis undviker man lägga onödig energi på operativ nivå på att 

ifrågasätta och försöka reformera internprissystemet. Arvidsson (2013) menar på att 

användning av centrala priser förenklar hanteringen och utformar ett beslutsunderlag där 

parterna tydligt vet vad som gäller. Då en kommun verkar inom flera olika områden 

innebär det att det kan behövas flera olika modeller beroende på vilken situation enheten 

befinner sig i. För att då undvika att en organisation använder sig av flera modeller och 

därmed undvika missförstånd mellan parterna kan det vara en fördel att priserna bestäms 

centralt så att systemet följer en konsekvent riktning. Kommunen har som uppgift att göra 

så mycket nytta som möjligt med varje skattebetald krona och att då spendera stora 

resurser på det administrativa kan uppfattas som en paradox. Om denna modell kan 

användas för att minska administrationen anser författarna till studien att det finns en 

tydlig och stark relevans i att behålla modellen i den övergripande teoretiska modellen. 
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Figur 7: Fördelar och nackdelar med respektive föreslagen prismodell. Egen illustration 

 

5.4 Administration av den interna handeln 

Den största negativa effekten av att arbeta praktiskt med internprissättning som 

ekonomiskt styrverktyg är att det kännetecknas vara administrativt tungt och det finns 

studier gjorda i både privat och offentlig sektor som påvisar detta (se Andersson & 

Hansson, 1984; Lantz et al., 2002; Brorström et al., 2012; Hübel & Isemo, 2011). Enligt 

Arvidsson (2013) är ett viktigt kännetecken på ett funktionellt internprissättningssystem 

att det skall vara administrativt effektivt och det handlar därmed om att finna lämpliga 

sätt att utforma styrverktyget på som gör att administrationen minimaliseras. I samband 

med detta menar författaren att ett sätt att effektivisera administrationen med 

internprissättning är att integrera det i budgetarbetet. Eftersom budgeten är lagstadgad 

inom kommuner har den en väldigt stark och betydande ställning gällande styrningen av 

den kommunala verksamheten (Johansson & Siverbo, 2011). Det finns därav utrymme 

och starka motiv för att en kommun bör arbeta med internprissättning i samband med 

budgetarbetet. Utifrån ovanstående resonemang anses därför den fyrfältsmatris som 

presenteras i den teoretiska referensramen vara av stor relevans då den förklarar fyra 

modeller - Abonnemangsmodellen, Avropsmodellen, Modellen för löpande räkning & 

Marknadsmodellen -  som kan användas i anknytning till detta. 
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Figur 8: Internprissättning kopplat till budgetprocessen. Egen illustration 

 

5.5 Internprissättningens effekter 

Implementeringen av ett styrverktyg som influerar en hel organisation kommer inneha 

både för- och nackdelar och det är upp till organisationen att resonera kring om nyttan 

man tjänar på systemet överväger kostnaden det orsakar. I teorin har det presenterats fyra 

olika typer av effekter som internprissättning kan ger upphov till: 

 

• Styrningseffekter - Internprissättningen kan förbättra styrningen av en 

organisation om ledningen lyckas förklara för organisationens enheter vad deras 

ekonomiska ansvar och mål är 

• Ökar kostnadsmedvetenhet och bidrar till ekonomiskt tänkande 

• Ökar risken för suboptimering 

• Är resurskrävande och ökar den administrativa kostnaden 

 

Att internprissättningen har möjlighet att påverka och förbättra styrningen i en 

organisation anses vara en åtråvärd effekt och detta gäller både den privata och offentliga 

sektorn (Brorström et al., 2012). Bergstrand (2010) anger att när ett företag delar upp 

organisationen i resultatenheter och ger dessa tillåtelse att bedriva intern handel, kan 
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internprissättningen som styrverktyg leda till att enheterna kan förbättra sitt ekonomiska 

resultat. Författarna av denna studie anser att detta också bör gälla för en kommunal 

verksamhet, fast istället för att systemet ökar incitamenten till att göra ett positivt 

ekonomiskt resultat, ökar det incitamenten för att hålla nere sina kostnader och möta sitt 

budgetkrav. Brorström et al. (2012) anger också att internprissättningen bidrar till ett ökat 

stimulerande ekonomiskt tänkande vid användning av självständiga enheter vilket leder 

till en ökad kostnadsmedvetenhet inom organisationen. Detta bör också enligt författarna 

av denna studie gälla både för den privata och offentliga sektorn. Det finns heller ingen 

anledning att tro att de risker som är kopplat till ett internprissättningssystem skulle vara 

annorlunda i en kommunal organisation än i ett företag. Därför kommer bägge nämnda 

risker, suboptimering och hög administrativ kostnad, att belysas i modellen.  

 

 

Figur 9: Internprissättningens positiva och negativa effekter. Egen illustration 
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5.6 Analysmodellen 
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Modell 1: Analysmodell. Egen illustration. 
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6. Växjö kommuns 

internprissättningssystem 

Följande kapitel förklarar hur Växjö kommun arbetar med internprissättning. Kapitlet 

inleds med att förklara vilka förvaltningar och enheter som har studerats och kortfattat 

förklara deras relation till den interna handeln. Följaktligen kommer kapitlet innehålla 

Växjö kommuns internprissättning utifrån de områden som betraktats i den framtagna 

teoretiska modellen. 

 

6.1 Organisationen i sin korthet 

Växjö kommun är som de övriga 289 svenska 

kommunerna ett politiskt styrt organ som 

ansvarar för att tillgodose mestadels av den 

samhällsservice som kommunens invånare 

behöver, vilket exempelvis kan vara förskola, 

skola, socialtjänst eller äldreomsorg. Högst 

upp i Växjö kommuns politiska ledning sitter 

kommunfullmäktige vars primära uppgift är 

att besluta om vilka verksamhetsområden som 

kommunen skall bedriva för att ge 

kommunens invånare den service som de 

efterfrågar. Bortsett från de kommunalägda 

bolagen styrs respektive verksamhetsområde 

av en politisk nämnd vars uppgift är att leda, 

ansvara och säkerställa att verksamheten 

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.  

Under samtliga nämnder sitter en förvaltning 

bestående av tjänstemän vilka ansvarar för att 

bedriva den verksamhet som den politiska nämnden beslutar om. I figur 9 presenteras ett 

Figur 10: Organisationsschema över Växjö 

kommuns styrning. Egen illustration. 
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organisationsschema som visar hur kommunen styrs, där de förvaltningar som är 

rödmarkerade påvisar vilka enheter som internprissättningen är studerad hos.   

 

Kommunledningsförvaltningen (KLF)  

KLF är kommunstyrelsens förvaltning vars centrala uppgift till stor del handlar om 

övergripande policy-, strategi- och utvecklingsfrågor av kommunen. Förvaltningens 500 

anställda jobbar med flera olika områden som sträcker sig från ekonomi och finans till att 

ansvara för kommunens alla kök och leverera måltider till kommunens skolor, förskolor 

och äldreboenden. KLF är en supporterande förvaltning som bedriver ett flertal olika 

enheter och verksamheter som exempelvis IT-enheten och kommunikationsenheten. 

Dessa enheter har ett eget budgetansvar med kontorschefer som styr dessa. De enheter 

som har studerats inom KLF presenteras nedan. 

 

Kommunikationsenheten 

Kommunikationsenheten är en enhet inom kommunledningsförvaltningen som ansvarar 

för kommunens strategiska kommunikationsarbete, grafisk produktion, underhållning av 

hemsidan och sociala medier. De bedriver även en reproverksamhet som ansvarar för att 

till exempel trycka posters till kommunens förvaltningars marknadsföringskampanjer 

eller tryck av årsredovisningen. De olika verksamheterna som bedrivs inom 

kommunikationsenheten är självständiga och har därav separata budgetar. Det 

gemensamma med dem är att samtliga enheter inom kommunikationsenheten är rena 

serviceenheter vars uppgift är att stötta och serva resterande förvaltningar med 

efterfrågade tjänster.  

 

Måltidsorganisationen 

Måltidsorganisationen är en enhet inom kommunledningsförvaltningen som ansvarar för 

kommunens alla kök vars verksamhet bedrivs av att laga måltider till kommunens olika 

skolor och äldreboenden. Måltidsorganisationen är en serviceenhet vilket innebär att de 

bedriver en verksamhet som är till för att stötta andra förvaltningar. Tills årsskiftet 

2016/2017 omstrukturerades måltidsorganisationen från att vara en köp och säljenhet och 

internt sälja måltiderna till utbildningsförvaltningen (som förvaltar kommunens skolor) 

och omsorgsförvaltningen (som förvaltar kommunens äldreboenden) till att bli helt 

anslagsfinansierad. I och med detta säljer de inte måltiderna längre och enheten 

finansieras sedermera inte via den interna handeln, utan de får istället en tilldelad 
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budgetram i samband med varje budgetår med uppgiften att leverera måltiderna till 

förvaltningarna. Mer om denna omstrukturering i avsnitt 6.5. 

 

Utbildningsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen bedriver verksamheter inom förskola, grundskola och 

gymnasium. De bedriver även verksamhet för mottagande och placering av nyanlända 

barn i skolorna. Skolverksamheten är uppdelad i sex stycken områden; gymnasiet + fem 

geografiska områden som innefattar förskola och grundskola för respektive område. 

Varje område har en egen budget att förhålla sig till med en egen områdeschef.  

 

Förvaltningen säljer inte speciellt många interna tjänster till andra förvaltningar. Den enda 

tjänsten som förvaltningen säljer är uthyrning av vaktmästare till kultur och 

fritidsförvaltningen. De vaktmästare som är anställda på utbildningsförvaltningens skolor 

hyrs ut till kultur och fritidsförvaltningen och assisterar dem med att förvalta de 

idrottshallar som de äger. Samtidigt agerar utbildningsförvaltningen interna köpare när 

de hyr samtliga idrottshallar som finns i kommunen av kultur och fritidsförvaltningen. 

Den största kostnadsposten som uppkommer via intern handel med andra förvaltningar 

och som påverkar utbildningsförvaltningen är köp av datorer för kommunens skolor. 

Dessa datorer säljs av IT-enheten vilka är en köp och säljenhet inom KLF.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen  

Kultur och fritidsförvaltningen har primärt tre stycken verksamhetsområden; bibliotek, 

kultur och konst samt fritid. Gällande den interna handeln både köper och säljer de av/till 

andra förvaltningar inom kommunen. Framför allt hyr de ut sina sporthallar till 

utbildningsförvaltningen, vilket förklarades i föregående avsnitt. 

 

Förvaltningen för arbete och välfärd 

Förvaltningen för arbete och välfärd ansvarar för flera av kommunens områden såsom 

arbetsmarknad och sysselsättning, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning 

inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ och familjeomsorg samt 

familjerätt. Förvaltningens interna handel gentemot andra förvaltningar inom kommunen 

är begränsad och det är endast ett fåtal administrativa tjänster som transfereras. Däremot 

har förvaltningen en större intern handel mellan förvaltningens egna enheter där även de 

prestationerna som transfereras är tjänster av olika karaktärer. 
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Omsorgsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen arbetar med att ge bästa möjliga omsorg, stöd och vård till äldre 

personer, till personer som är i behov av hemvård samt till personer med 

funktionsnedsättning. Förvaltningens interna handel med andra förvaltningar är i stort sett 

obefintlig. Det enda som internt säljs är uthyrning av en nattpatrull till bland annat 

skolorna på utbildningsförvaltningen. 

 

Tekniska förvaltningen 

Den tekniska förvaltningen ansvarar för att planera, bygga och förvalta staden avseende 

gator, vägar, parkeringsplatser, naturvård, skogar, vatten och avlopp samt renhållning. 

Den tekniska förvaltningen bedriver flera olika verksamheter. Till att börja med kan man 

skilja på två olika typer av verksamheter som den tekniska förvaltningen bedriver; 

avgiftsfinansierade och anslagsfinansierade. Den anslagsfinansierade verksamheten 

förklaras vara den mest vanliga formen av enhet inom kommunen. En avgiftsfinansierad 

verksamhet är en verksamhet som finansieras av att privatpersoner eller företag betalar 

avgifter för användning av tjänsterna. Exempel på två av dessa är vatten & avlopp samt 

renhållning. Dessa verksamheters ekonomier måste hållas isär från de anslagsfinansierade 

verksamheternas på grund av att den kommunala avgiftslagen fastslår detta. 

Avgiftsfinansierade verksamheter kan därför inte bedriva intern handel, utan om någon 

förvaltning inom kommunen vill handla med dem så hanteras det som en extern 

handelssituation.  

 

Den tekniska förvaltningen bedriver en anslagsfinansierad verksamhet som heter teknisk 

produktion, vilket ansvarar för att exempelvis bygga broar, vägar och byggnader inom 

kommunen. Teknisk produktion bedriver en förhållandevis stor intern handel med andra 

förvaltningar där exempel på tjänster som säljs är underhållning av badplatser, skogar 

eller skolor, vilka ägs av kultur och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.  
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6.2 Internprissättningens syften 

I Växjö kommun har internprissättningen använts som ett ekonomiskt styrverktyg sedan 

slutet av 1980-talet. Katarina Andersson, ekonomi- och finanschef på Växjö kommun, 

berättar att internprissättningen uppkom i samband med att man omorganiserade 

strukturen inom kommunen och ville skapa en mer decentraliserad och platt organisation. 

Innan dess hade man en centraliserad organisation som exempelvis yttrade sig i en central 

ekonomifunktion som hade det ekonomiska ansvaret för kommunens samtliga enheter. 

 

Det primära syftet vid användning av internprissättning i kommunen är för att det tillåter 

organisationen att kunna decentralisera verksamheten och förtydliga det ekonomiska 

ansvaret för respektive enhet och verksamhet. Det hade varit väldigt svårt att styra och 

samordna en stor organisation som Växjö kommun är utan att dela upp organisationen i 

mindre enheter. Kommunen förklarar att det inte skulle vara effektivt om den centrala 

ledningen skulle behöva ta beslut om varenda liten detalj i alla verksamheter, utan det 

behövs och krävs att ansvar fördelas för att organisationen och dess verksamheter skall 

bedrivas på ett effektivt sätt. För att ledningen skall kunna kontrollera de decentraliserade 

förvaltningarnas ekonomier upprättas budgetar för respektive förvaltning. 

Förvaltningarnas uppgift blir sedermera att bedriva sin verksamhet inom den ekonomiska 

ram som budgeten omsluter. För att samordna de ekonomiska relationer som finns mellan 

förvaltningarna används därför internprissättning som ett verktyg för att fördela kostnader 

rättvist mellan förvaltningarnas budgetar. En förvaltning kan nämligen inte ha ett 

budgetansvar om en annan förvaltning fritt skulle kunna utnyttja dess resurser utan att få 

ersättning för det.  

 

Annelie Castlind, handläggare på ekonomienheten inom KLF, berättar att 

internprissättningen som verktyg även har bidragit till att kommunens anställda har en 

ökad förståelse för att varor och tjänster kostar vilket lett till att man är sparsamma. I 

samband med den interna handeln och syftet om att rättvist fördela kostnader mellan 

förvaltningarna upplevs internprissättningen bidra till en allmänt ökad diskussion om 

kostnader. Kostnadsmedvetenheten i kommunen antas därför öka på grund av 

internprissättningen.  
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6.3 Ekonomiska ansvarsenheter 

Enligt Annelie Castlind har Växjö kommuns samtliga förvaltningar och dess enheter ett 

resultatansvar där förvaltningarnas ekonomiska prestation utvärderas på hur väl de har 

förhållit sig till sin budget. I ekonomiska termer brukar man därför inom kommunen prata 

om att man har ett budgetansvar, snarare än ett resultatansvar. Petra Granqvist, 

förvaltningsekonom på KLF, förtydligar detta och säger att varje förvaltning får ett 

budgetanslag som är tilldelat från kommunens gemensamma intäkter och således blir 

deras ekonomiska ansvar att förhålla sig inom det tilldelade anslaget och få ekonomin i 

balans. Förvaltningarna kan även bedriva intäkter via intern handel men denna andel är 

väldigt liten om man jämför med förvaltningarnas totala intäkter.  

 

Kommunens största intäktskälla är skatteintäkter vilka är monetära medel som 

kommunfullmäktige fritt kan besluta om hur dessa ska fördelas till kommunens olika 

förvaltningar. Kommunen kan även få intäkter i form av riktade statsbidrag från olika 

statliga myndigheter. Dessa intäkter är en form av bidrag som är riktade att användas för 

ett visst specifikt ändamål. Ett exempel av detta kan ses i förvaltningen av arbete och 

välfärd där förvaltningsekonomen berättar att två tredjedelar av deras budget är 

finansierat av kommungemensamma skatteintäkter och att resterande av del av 

verksamheten finansieras av riktade bidrag från exempelvis migrationsverket och 

skolverket.  

 

Det finns även köp- och säljenheter inom Växjö kommun som delvis är finansierade via 

budgetanslag och delvis är skyldiga att driva in intäkter för att finansiera vissa delar av 

deras verksamheter. Två enheter som är av sådan karaktär är repro och grafisk produktion, 

vilka är två olika serviceenheter som ligger under kommunikationsenhetens styre. Dessa 

enheter har ett intäktskrav på sig, och innebär således att de ansvarar att till viss del 

bedriva intäkter till sin enhet och samtidigt se till att de utför de tjänster som beställs av 

kommunens olika förvaltningar. Det är med andra ord inget vinstkrav, utan ett intäktskrav 

som motsvarar den anställdes lön, vilket innebär att den anställde till stor del finansierar 

sig själv. Ekonomer på Växjö kommun förklarar att en nackdel med att ha ett intäktskrav 

över sig är att det blir svårt för de anställda under enheten att utveckla verksamheten och 

sättet de arbetar på när de behöver lägga ner tid och energi på att samla underlag till 

interna fakturor och se till att intäkter drivs in så att de når sitt intäktskrav. 
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Det har dessutom kartlagts att den tekniska förvaltningen bedriver verksamheter som är 

helt avgiftsfinansierade och som inte finansieras av kommungemensamma intäkter 

(skatteintäkter). Stabschefen för den tekniska förvaltningen, informerar att dessa enheter 

är vatten och avloppsenheten samt renhållningsenheten. Dessa enheter har ett utökat 

ekonomiskt ansvar än resterande förvaltningar och enheter inom kommunen då de till 

exempel ansvarar för enhetens skulder och eget kapital.  

 

6.4 Prismodeller 

Inom Växjö kommun är den mest vanliga prismodellen den kostnadsbaserade. Det har 

kartlagts att samtliga förvaltningar som säljer interna prestationer till andra förvaltningar 

använder självkostnaden som beräkningsbas och det huvudsakliga motivet till varför 

självkostnaden används är för att modellen tillåter förvaltningarna att debitera både 

direkta och indirekta kostnader. Detta leder till att förvaltningarna får en full 

kostnadstäckning för de varor och tjänster som internt säljs. Flera av kommunens 

ekonomer menar på att syftet med internprissättning är att täcka sina kostnader och möta 

sitt budgetkrav och det innebär att det inte finns något motiv till att varken ta ett högre 

eller lägre internt pris än självkostnaden. Förvaltningsekonomen på KLF exemplifierar 

beräkningen av självkostnaden av en administrativ tjänst och säger att man baserar de 

direkta kostnaderna på lönen den anställde har, vilka även innehåller kostnader som 

pension, semesterersättning och sociala avgifter, och sen adderas det en schablonmässig 

procentuell overheadkostnad (mellan 10 och 20 %) som är baserad på en mall av de 

overheadkostnader som KLF har.  

 

Även om samtliga förvaltningar använder självkostnaden som beräkningsunderlag för det 

interna priset, fanns det i kommunen ingen enhetlig modell som visar på hur 

självkostnaden skall beräknas. Förvaltningarna beräknar de direkta kostnaderna på 

liknande sätt men när det kommer till påslaget av overheadkostnaden fastställs dessa 

ibland annorlunda. I vissa förvaltningar beräknar man overheadkostnaden på ett mer 

precist sätt och i andra förvaltningar gör man en enklare uppskattning. När det inte finns 

ett konsekvent tillvägagångssätt som visar på hur självkostnaden ska beräknas har det lett 

till att förvaltningar ibland har debiterat andra förvaltningar för lite och ibland för mycket, 

något som vanligtvis har justerats via påslaget av overheadkostnaden. Det har inom 
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kommunen även visat sig att vissa förvaltningar avsiktligt fastställer ett internt pris som 

är högre än den faktiska självkostnaden med anledningen att man har ett budgetkrav som 

förvaltningen behöver möta. En ekonom inom kommunen uttrycker att det är mycket 

psykologi inblandat i internprissättning och att när man har självständiga enheter vill man 

såklart göra det som är bäst för sin enhet och det innebär att man suboptimerar det totala 

bidraget till organisationen i stort. 

 

Förvaltningsekonomen på utbildningsförvaltningen förklarar att de ibland ställer sig 

frågande till att självkostnaden används som beräkningsbas av det interna priset. En stor 

kostnadspost i utbildningsförvaltningens budget är de lokaler som hyrs av de 

kommunägda bolagen, men även de datorer som finns i skolorna och som köps av IT-

enheten. Det har tagits ett beslut på koncernnivå att de ska handla datorerna av IT-enheten 

och hyra lokalerna av fastighetsbolagen, men när självkostnaden används som prismodell 

har utbildningsförvaltningen inget direkt att förhandla om. Detta innebär att det inte finns 

någon möjlighet för utbildningsförvaltningen med att påverka priset. 

Utbildningsförvaltningen har därav ställt sig frågande till vad incitamenten blir för den 

interna leverantören att hålla ner kostnaderna när självkostnadsmetoden används.  

 

Generellt anser ekonomerna inom kommunen ändå att internprissättningen fungerar bra, 

men att det i vissa fall finns tendenser att förvaltningarna eller dess enheter skruvar upp 

sina priser för att nå sin budget.  

 

“Internprissättningen är en stor och relevant fråga inom kommunkoncernen. Vi sitter 

alla i samma båt och vi vill inte skinna någon annan på pengar, men likväl finns det 

sådana små tendenser”  

-  Ekonom på Växjö kommun 

 

I vissa situationer förekommer det även att två förvaltningar förhandlar fram ett internt 

pris. Dessa förhandlingar uppstår oftast som en konsekvens av att den köpande enheten 

anser att priset är för högt. Dock går det inte alltid att ifrågasätta priset, som man 

exempelvis kunde se i handeln mellan utbildningsförvaltningen och IT-enheten. 

Anledningen till detta är att IT-enheten redan i samband med fastställande av budgeten 

har fastställt en prislista för sina tjänster. När utbildningsförvaltningen löpande under året 

beställer datorerna är priset redan satt vilket gör att det inte finns något att förhandla om. 
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Förhandlingar sker ofta när en anställd eller konsult under budgetåret har arbetat för flera 

olika förvaltningar, och där dennes personalkostnad ska fördelas och debiteras på flera 

förvaltningar. Då förhandlas det ofta om hur mycket av dennes lön som skall belasta 

respektive förvaltning. Det kan även finnas andra ändamål med att förhandla fram priser. 

Förvaltningsekonomen på KLF berättade att när de har köpt en och samma tjänst med en 

annan förvaltning under flera års tid brukar man alltid kontakta den säljande enheten för 

att komma överens om ett pris tillsammans. I dessa situationer grundar sig priset oftast i 

historiska priser och där dessa innan har beräknats fram via självkostnadsmetoden. Om 

kostnaden inte har förändrats sedan priset sattes förra gången, kan samma pris användas 

igen. 

 

Om det i slutet av ett räkenskapsår finns några ouppklarade tvister mellan två 

förvaltningar gällande fastställandet av det interna priset, läggs ärendet över på den 

centrala ledningen på KLF, där dessa får ta ett beslut om vilket internt pris som ska gälla. 

Detta är relativt vanligt förekommande, att den köpande och säljande enheten inte 

kommer överens om priset, och då får ledningen kliva in och reda ut situationen. Men i 

första hand vill ledningen att priserna skall bestämmas av förvaltningarna själva dels för 

att ledningen ska slippa att administrera hela kommunens prissättning, men även för att 

inte inskränka och påverka tanken om decentralisering negativt.  

 

Utöver användningen av självkostnaden som beräkningsbas av interna priser framkom 

det i både omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd att när intern 

handel bedrivs inom förvaltningen, alltså mellan olika enheter inom en förvaltning, 

användes särkostnaden som beräkningsunderlag. Förvaltningsekonomen för arbete och 

välfärd motiverar detta till att särkostnaden är en mycket enklare metod att använda sig 

av än självkostnaden, då man dels slipper att beräkna de indirekta kostnaderna men också 

för att det går fort att ta fram underlag för vilka direkta kostnader som hänförs till 

prestationen. 

 

Gällande användandet av marknadspriser har det inte kunnat kartläggas att någon 

förvaltning eller enhet inom kommunen har tillämpat metoden fullt ut. Enhetschefen för 

kommunikationsenheten förklarar dock att repro tittar på marknadspriser för att 

säkerställa att enhetens interna priser är lägre än marknadspriset, men att det interna priset 

ändå baseras på självkostnaden. Flera ekonomer anser att det är svårmotiverat att basera 
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det interna priset baserat på marknadspriset. Detta eftersom ett marknadspris dels kan 

innehålla ett vinstpåslag men också för att marknadspriset kan vara svårt att uppskatta då 

många av de interna varor och tjänster som produceras inom kommunen är unika i sig. 

Enligt enhetschefen på kommunikationsenheten är kommunen reglerade av 

konkurrenslagen vilket innebär att kommunen inte får bedriva verksamheter som på något 

sätt kan konkurrera ut privata aktörer. Syftet är inte att kommunen skall bedriva 

verksamheter som hämmar näringslivet utan syftet är att kommunen ska stötta och främja 

näringslivets utveckling mot en mer konkurrensutsatt marknad. Samtidigt påpekas det att 

när de interna varor och tjänster som produceras och utförs blir självkostnaden oftast lägre 

än marknadspriset. Hade de då baserat det interna priset på marknadspriset hade den 

faktiska kostnadsfördelningen blivit snedvriden mellan enheterna.  

 

6.5 Administration av internprissättning 

I Växjö kommun råder det olika uppfattningar om hur pass besvärlig administrationen 

som internprissättningen orsakar faktiskt är, där vissa menar på att de inte upplever den 

som besvärlig alls, medan andra uppfattar den som både tung och onödig. För att debitera 

varandra har det kartlagts att både bokföringsorder och internfaktura används som 

avräkningsmetod. Det finns egentligen ingen konsekvens i hur och när respektive 

avräkningsmetod används utan det handlar i stort sett endast om preferenser och vanor de 

olika förvaltningarna/enheterna har. Fördelen med bokföringsordern är att den är 

smidigare att använda när man agerar säljande enhet då det tar mindre tid att upprätta 

bokföringsordern jämfört med en internfaktura. Samtidigt har bokföringsordern en viktig 

funktion i samband med bokslutet. Samtliga internfakturor behöver nämligen rensas ur 

bokföringssystemet inför årsredovisningen och skulle då en intern transaktion behöva 

redovisas kan man endast använda bokföringsorder som avräkningsmetod. Majoriteten 

av de intervjuade ekonomerna anger dock att internfakturor är att föredra när man agerar 

köpande enhet då man får ett tydligare underlag och specificering gällande vad man 

faktiskt betalar för.  

 

En ekonom på kommunen menar på att det som är administrativt jobbigt inte är själva 

debiteringen och därmed inte vilken debiteringsmetod som används, utan det omständliga 

och besvärliga är allt arbete som man behöver lägga på att samla in den information som 
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krävs för att kunna beräkna kostnaden. Även andra ekonomer i kommunen lägger vikt 

vid att resonera kring att det inte spelar en sådan stor roll om det är en bokföringsorder 

eller intern faktura som används då båda metoder i vilket fall medför att onödig tid läggs 

på administration. Kultur och fritidsförvaltningen anser dock att det överhuvudtaget inte 

är en börda med att administrera internprissättningen. De argumenterar för att det nya 

ekonomisystemet Raindance som infördes under 2015 och 2016 har automatiserat och 

förenklat administrationen och sättet som de arbetar på med internredovisning. Till 

exempel makulerades de interna fakturorna i det gamla ekonomisystemet om de inte 

attesterades i tid, nu flyttas de istället över till nästa månad. Raindance gör även det 

enklare att följa fakturan och se vilken användare som för tillfället har den. 

 

I kommunikationsenheten upplevs den interna handeln orsaka en hög administrativ börda, 

speciellt inom reproenheten. Eftersom reproenheten har en omfattande intern handel, 

vilket orsakas av att de ska finansiera sig själva och möta sitt intäktskrav, läggs det väldigt 

mycket onödig tid på administration. Reproenhetens tjänster kan variera i stor 

utsträckning där en beställning kan vara helt olik en annan. Efter varje tjänst är utförd 

måste det tas fram underlag gällande vilket material som används, eller vilka maskiner 

som brukats, för att sedan beräkna den totala självkostnaden för den specifika ordern.  

 

“Först ska det skapas debiteringsunderlag i form av papper på repro, som sedan ska 

läggas in i Raindance där man kan skapa interna fakturor och detta gör att det blir 

mycket manuellt tidskrävande arbete.” 

                 - Enhetschef på kommunikationsenheten 

 

De beställda jobb som reproenheten utför har ofta små belopp. För att undvika att 

förvaltningar ska behöva lägga tid på att upprätta och skicka fakturor för prestationer med 

en låg kostnad har kommunledningen satt upp en regel som omfattar att interna 

prestationer som understiger ett belopp på 500 kronor inte skall internt debiteras. Istället 

samlar man upp alla dessa mindre belopp från den köpande enheten tills värdet överstiger 

500 kronor och upprättar sedan en samlingsfaktura. Även om denna regel har införts och 

resulterat i att antalet upprättande internfakturor har minskat anses administrationen på 

reproenheten ändå fortfarande vara krävande. 
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Förvaltningsekonomen på KLF instämmer med ovanstående resonemang och anser att 

istället för att hålla på med interndebitering i den utsträckning man gör är ett 

tillvägagångssätt, som kommunen försöker att använda så mycket som det går, att 

ramjustera förvaltningars budget. Detta istället för att bedriva intern handel och 

administrera med internfakturor och bokföringsorders. Således kommer den säljande 

enheten övergå från att vara en köp och säljenhet till en anslagsfinansierad enhet istället. 

 

En ramjustering mellan nämnder kan göras av olika anledningar. Om till exempel en 

ramjustering görs till följd av en omorganisation som innebär att viss ramfinansierad 

verksamhet flyttas från en nämnd till en annan, kan en ramjustering av budgetmedel göras 

mellan berörda nämnder. En ramjustering behöver dock inte endast genomföras när en 

enhet omorganiseras, utan kan också genomföras med syftet att slippa debitera via 

internfakturor eller bokföringsordrar. Det är den nämnd som lämnar ifrån sig sin budget 

som beslutar om överföring av budgetmedel. Mottagande nämnd erhåller då ett 

budgetanslag genom ramjustering och inför kommande budgetår ingår verksamheten i 

denna nämnds totala budgetanslag. Detta måste även fastställas och beslutas av 

kommunfullmäktige. Växjö kommuns ekonomi- och finanschef menar på att om man har 

en permanent överenskommelse mellan en köpande och säljande enhet och därmed vet 

vilka varor eller tjänster som kommer att handlas till vilket pris under det kommande 

budgetåret, kan man lika gärna justera budgetramen mellan de två förvaltningarna.  

 

En enhet inom kommunen som nyligen har ersatt den interna handeln och gjorts om från 

en köp och säljenhet till en anslagsfinansierad enhet är måltidsorganisationen. Tills 

årsskiftet 2016/2017 var måltidsorganisationen en enhet som hade ett ansvar för att internt 

sälja måltider till utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Löpande under året 

beställdes och såldes mat till dessa förvaltningar där interna fakturor upprättades och 

skickades. Priset för en måltid skiljdes inte mycket mellan beställningarna och man visste 

ungefär hur många måltider som behövdes tillagas och säljas varje månad. Det upplevdes 

dock väldigt krävande att behöva administrera denna interna handel och de var i behov 

av att se över hur man kunde styra måltidsorganisationen annorlunda. Man tog då ett 

beslut i kommunstyrelsen att göra om måltidsorganisationen från en köp- och säljenhet 

till en anslagsfinansierad enhet, vilket innebar att man planlade vid budgetårets start hur 

många måltider som skulle tillagas och säljas till utbildningsförvaltningen och 
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omsorgsförvaltningen samt till vilken kostnad och genomförde sedan en ramjustering 

mellan förvaltningarna till måltidsorganisationen. 

 

Ekonomerna på måltidsorganisationen förklarar att administrationen har sedan årsskiftet 

minskat i stor omfattning då man slipper lägga ner tid på att administrera den interna 

handeln. De förklarar att det genomförs kontroller och avstämningar löpande under 

budgetåret att den mat som är planlagd att tillaga, har utförts. Samtidigt stämmer man då 

också av att de kostnader som hänförs till prestationen även stämmer överens med den 

budgeterade kostnaden.  

 

Förvaltningsekonomen på KLF menar på att ramjusteringen är en smidig och enkel 

process eftersom det är en engångsföreteelse. I vissa fall har det dock förekommit 

svårigheter med att göra en ramjustering och där upprättandet av interna fakturor har 

ansetts vara bättre. När frågan om att ramjustera två förvaltningars budgetar istället för att 

bedriva intern handel ställdes till förvaltningsekonomen på arbete och välfärd var hon 

tveksam på om administrationen verkligen skulle minska. Hon anser att det ibland kan 

vara väldigt svårt att prognostisera vilka prestationer som skall säljas internt till andra 

enheter och därmed svårt att bestämma vilken kostnadsmassa som skall ramjusteras vid 

årets början. Samtidigt behöver man ju ändå registrera löpande under budgetåret att de 

interna prestationerna har levererats och då kan man ju lika gärna debitera i samband med 

det. Fördelen med att upprätta internfakturor direkt efter prestationen är genomförd är att 

man får ett uppdaterat utfall som visar på hur väl man förhåller sig till sin budget. Eftersom 

de anställda på förvaltningarna inte heller själva får besluta om att ramjustera budgeten, 

utan det måste fastställas av nämnderna, blir det en långvarig process att flytta pengar 

mellan förvaltningarna. Vid genomförandet av en ramjustering måste förvaltningen i 

slutet av budgetåret följa upp och säkerställa att budgetjusteringen vid årets början blev 

korrekt. Stämmer inte detta blir förvaltningen tvungen till att debitera differensen och 

således ta fram underlag till detta vilket kan vara administrativt krävande.  
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7. Analys av Växjö kommuns 

internprissättningssystem 

 

I detta kapitel kommer Växjö kommuns internprissättningssystem att analyseras utefter 

de teorier som byggt den framtagna teoretiska modellen av hur en kommun kan tänkas 

arbeta med internprissättning. Kapitlet kommer att analyseras utifrån de områden som 

modellen följer; internprissättningens syften, prismodeller, administration, effekter och 

enheternas ekonomiska ansvar.  

 

7.1 Internprissättningens syften 

I slutet av 80-talet decentraliserade Växjö kommun deras dåvarande centralt styrda 

organisation med syftet att effektivisera beslutfattningsprocessen inom organisationen. 

Kommunen ville skapa en mer platt organisation då de upplevde svårigheter med att 

centralt styra kommunens olika enheter. Omstruktureringen av Växjö kommuns 

organisation liknar det som Montin & Granberg (2013) förklarar gällande den NPM-

reform som genomfördes i Sveriges kommuner i början av 90-talet. Växjö kommun antas 

därför vara en kommun som under denna period följde NPM-inspirerade koncept. I teorin 

avseende internprissättning är ett framträdande syfte med att det möjliggör uppdelning i 

självständiga enheter (Arvidsson, 2013; Lantz et al., 2002). Har en organisation fördelats 

i självständiga enheter samtidigt som de är ömsesidigt beroende av varandra måste interna 

relationer etableras. Internprissättningen möjliggör att man kan samordna dessa 

ekonomiska relationer genom att prissätta de varor och tjänster som internt behöver 

transfereras (Arvidsson, 2013). På grund av att Växjö kommun decentraliserade och 

delade upp sin organisation i mindre enheter kom internprissättningen till användning 

som ekonomiskt styrverktyg inom Växjö kommun för att samordna de nyetablerade 

ekonomiska relationerna.  

 

Det i synnerhet mest betydelsefulla syftet som ekonomer i Växjö kommun angav var att 

internprissättningen skall användas som ett styrverktyg för att fördela kostnader på ett 
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rättvisande sätt mellan kommunens förvaltningar. Det förklarades att när det finns en 

divisionaliserad struktur där samtliga förvaltningar har ett budgetansvar är det viktigt att 

fördelningen av kostnader är rättvis så att den förvaltning som använder och förbrukar 

resurser från en annan förvaltning faktiskt står för kostnaden. Detta står i samklang med 

det syfte som angavs i den teoretiskt framtagna modellen och som baserades på det 

Brorström et al. (2012) bedömer är viktigt i ett internprissättningssystem för en kommun; 

att internprissättningen ger upphov till att det sker en rättvisande kostnadsfördelning 

mellan enheterna. Författarna motiverar att det hade varit högst olämpligt att använda sig 

utav enheter som bedöms på ett resultat om andra enheter inom en och samma 

organisation fritt kan utnyttja den egna enhetens tjänster och förbruka dess resurser.  Vi 

argumenterar att om internprissättningen inte hade som syfte att vara rättvist skulle nog 

graden av suboptimering öka där de enskilda enheterna gör det som är bäst för sig själva. 

Att då ha ett syfte som ämnar att det ska vara rättvist tror vi leder till att både de 

självständiga enheterna, men även organisationen i stort, främjas. Diskussionen gällande 

om detta syfte uppfylls eller inte, kommer att föras senare i analysen när det diskuteras 

effekter av Växjös internprissättningssystem.  

 

Ett annat syfte som upplevdes inom Växjö kommun var att internprissättningen även 

skapar en förståelse för kommunens anställda om hur mycket varor och tjänster faktiskt 

kostar. De anställda har således blivit medvetna om att man måste ta från sin egna budget 

om man vill köpa in prestationer som är nödvändiga för att bedriva sin verksamhet, vilket 

i sin tur kommer att påverka deras resultat. Detta är ett syfte som stämmer väl överens 

med teorin där både Arvidsson (2013) och Lantz et al. (2002) förklarar att 

internprissättning syftar till att öka uppmärksamheten och fokuseringen kring vad en 

prestation faktiskt kostar. När interna prestationer prissätts leder det till att deras 

alternativvärde framhävs vilket resulterar i att det skapas en medvetenhet kring den 

faktiska kostnaden. Att internprissättningen ämnar till att bidra till en ökad 

kostnadsmedvetenhet inom kommunen argumenterar vi är väldigt viktigt eftersom de 

pengar kommunen hanterar är skatteintäkter vilka skall användas på ett så effektivt sätt 

som möjligt för att bidra till en större samhällsnytta. En ökad affärsmässighet och 

kostnadsmedvetenhet leder således till ett minskat resursslöseri och gör att varje 

skattebetald krona får ett större positivt utfall både för samhället men även för de 

självständiga enheternas resultat. Samtidigt argumenteras det att det är rimligt att en 
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medvetenhet ligger på kostnadssidan eftersom det är kostnader som kommunerna i störst 

utsträckning har möjlighet att påverka.  

 

Lantz et al. (2002) uttrycker att internprissättning syftar till att vara enkelt eftersom det 

är nödvändigt att aktörer och divisionschefer som arbetar med internprissättning förstår 

styrverktyget och framför allt förstår hur det interna priset skall beräknas. Detta är inte 

något som framkom när vi pratade med Växjö kommun om deras syften med 

internprissättning, däremot har det uttryckts vid flera tillfällen av flera ekonomer på 

kommunen att det finns en strävan att verktyget ska vara enkelt. Denna strävan och vilja 

att det ska vara enkelt baseras på att kommunen är en väldigt stor och komplex 

organisation som består av självständiga enheter som jobbar med olika 

verksamhetsområden och kommunen menar då på att det är viktigt att de jobbar på ett 

enhetligt vis så att systemet är rättvist och transparent.  

 

7.2 Ekonomiska ansvarsenheter 

Vid användning av ekonomiska ansvarsenheter i samband med internprissättning menar 

Arvidsson (2013) på att resultat- samt balansräkningsenheter är mest vanligt 

förekommande. Detta med resonemanget att en enhet måste ha ett ansvar över både sina 

intäkter och kostnader, för kunna ha möjlighet att internt handla med andra enheter inom 

organisationen. Även inom förvaltningsekonomin brukar de två nämnda 

ansvarsenheterna vara representativa, i synnerhet resultatenheter (Brorström et al., 2012). 

I Växjö kommun har samtliga förvaltningar en form av ett resultatansvar där deras 

ekonomiska prestation bedöms utifrån hur väl de har lyckats förhålla sig till sin budget. 

 

När Växjö kommun pratar om resultatansvar diskuteras begreppet i olika bemärkelser där 

det vanligaste resultatansvaret innebär att en enhet finansieras via ett kommunalt bidrag 

och där dess ekonomiska ansvar ligger i att hålla sitt budgetkrav. Denna typ av 

anslagsfinansierade enhet kan även bedriva intern handel och på så sätt finansiera vissa 

delar av sina verksamheter själva, ändock är den primära intäktskällan kommunbidraget. 

Den andra typen av resultatenhet som finns i Växjö kommun är en köp- och säljinriktad 

enhet som är skyldig att finansiera sin egen verksamhet genom att driva in intäkter och 

har således ett intäktskrav. Även Brorström et al. (2012) gör en uppdelning av 
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resultatenheter där författarna talar om en fiktiv- respektive en verklig resultatenhet. Den 

fiktiva resultatenheten kännetecknas av att det egentligen inte finns ett samband mellan 

dess kostnader och intäkter, samt att verksamheten finansieras med en schabloniserad 

intäkt som fastställs i samband med budgeteringen, vilket i kommunal sektor är känt som 

kommunbidrag. Författarna anger dock att den fiktiva resultatenheten kan ha egna 

intäkter men att det endast utgör en begränsad del av de totala intäkterna och att denna 

del uppkommer via internhandel. En fiktiv resultatenhet har egentligen inte heller någon 

naturlig koppling till den externa marknaden utan den handel som är begränsad sker 

endast internt inom organisationen. Den verkliga resultatenheten, vilket är den naturliga 

formen av en resultatenhet, kännetecknas emellertid av att dess intäkter förhåller sig till 

enhetens volymutveckling av genomförda prestationer. Deras intäkter kan antingen te sig 

som ett kommunalt anslag, eller som handel med externa källor, men oavsett vilken källa 

intäkterna har skall enheten utvärderas, och belönas beroende på hur produktiv den varit. 

Vi kan således se en tydlig koppling mellan det Brorström et al. benämner fiktiv enhet 

och den första typen av resultatenhet Växjö kommun pratar om eftersom de delar samma 

karakteristiska drag. Det visar sig även att det författarna kallar verklig enhet har väldigt 

snarlika drag med den andra typen av resultatenhet som Växjö kommun pratar om 

eftersom båda enheterna utvärderas och belönas beroende på hur produktiva de har varit. 

Skillnaden är däremot att de intäktsfinansierade enheterna som finns i kommunen inte har 

någon möjlighet att finansiera sig själva genom användning utav externa källor utan är 

skyldiga till att endast bedriva intern handel.  

 

Samtidigt har dessa köp och säljenheter ett intäktskrav över sig vilket innebär att de måste 

internt sälja tjänster för ett visst belopp varje år. Anställda på repro och grafisk produktion 

(som är en köp och säljenhet) upplever en press med att bedriva intern handel för att nå 

intäktskravet vilket leder till en stressande arbetsmiljö. Det upplevs även att de inte har 

tid med att fokusera på att utveckla och förbättra verksamheten då de hela tiden behöver 

fokusera på att bedriva intäkter till enheten och möta intäktskravet.  

 

I kritiken mot NPM menar Sundström (2016) på att istället för att styrningsfilosofin ska 

ha effektiviserat den offentliga sektorn har den snarare byråkratiserat den. Skribenten 

utvecklar detta påstående och hänvisar till att NPM har lett till att personal inom offentlig 

sektor har svårt att hinna med sina faktiska arbetsuppgifter då de tyngs ner av all den 

administration som skapas på grund av en omfattande mål- och resultatstyrningssystem 
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som den offentliga sektorn numera kantas av. Detta innebär att fokus har skiftats från den 

offentliga sektorns kärnuppgifter som att vårda sjuka, och ge unga kunskaper, till att allt 

ska detaljkontrolleras och administreras (Mattsson, 2014). Frågorna Strid (2014) därmed 

ställer är om detta faktiskt är nödvändigt, och i så fall, vad skapar det för nytta? Det 

uppstår en trötthet i organisationen vilket leder till att man bortprioriterar den verkliga 

uppgiften; att bedriva effektiv samhällelig välfärd.  

 

Även fast repro och grafisk produktions ansvarsområden i mindre grad påverkar 

samhällets välfärd är poängen fortfarande densamma; det intäktskrav som enheterna har 

över sig förorsakar en omfattande intern handel vilket orsakar en onödigt tung 

administration. I samband med den kritik som riktats mot NPM har det utvecklats ett nytt 

tankesätt som benämns New Public Governance (NPG) som förespråkar att istället för att 

offentlig sektor skall vara målinriktade och ha ett fokus vid självständighet bör det snarare 

ha hållbarhet, samarbete och god offentlig service som övergripande mål (Osborne, 

2010). Eftersom kommunikationsenheten upplever att intäktskravets stress försämrar 

utvecklingen av verksamheten borde kanske Växjö kommun tänka om för hur 

reproenheten ska styras, detta i enlighet med NPG-inspirerade teorier. 

 

Vid kartläggningen av kommunens enheter framgick det även att den tekniska 

förvaltningen bedriver verksamheter som är helt avgiftsfinansierade och att dessa enheter 

har ett utökat resultatansvar där de även ansvarar för tillgångar och skulder. Denna typ av 

ekonomiskt ansvar kännetecknas i litteraturen (Arvidsson, 2013; Anthony et al. 2014) 

som ett balansräkningsansvar och som enligt Arvidsson (2013) är vanligt att ha i samband 

med internprissättning. Den tekniska förvaltningen berättade att de enheter som är 

avgiftsfinansierade är vatten & avlopp samt renhållning. Vidare förklarade förvaltningen 

att eftersom dessa enheter är avgiftsfinansierade, det vill säga, att privatpersoner och 

företag i kommunen betalar för de tjänsterna, måste den ekonomin hållas isär från de 

andra enheterna inom Växjö kommun. Detta innebär att dessa enheter inte har någon roll 

gällande Växjö kommuns internprissättning, och skulle en enhet vilja handla med dem så 

skulle det hanteras som en extern handelssituation.  

 

Varför en kostnadsenhet inte existerar i Växjö kommun kan te sig förvånande då en 

kostnadsenhet har den ekonomiska uppgiften att hålla sig inom den kostnadsram som 

enheten blivit tilldelat (Arvidsson, 2013), vilket kan liknas det budgetkrav Växjö 
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kommuns enheter har. Det går dock att argumentera kring att eftersom även de 

anslagsfinansierade enheterna i kommunen kan bedriva intern handel (även fast det är i 

en mindre omfattning), och därmed driva in intäkter, behövs något slags resultatansvar. 

En kostnadsenhet mäter nämligen endast input i monetära termer och utesluter output helt 

och hållet (Anthony et al., 2014). Det resonemanget stämmer överens med det Arvidsson 

(2013) menar på i teorin om internprissättning och ekonomiskt ansvar, det vill säga, att 

en enhet måste ha ett ansvar över både sina intäkter och kostnader för att kunna ha en 

möjlighet att internt handla med enheter inom organisationen. 

 

Det skulle dock kunna gå att argumentera för att måltidsorganisationen i Växjö kommun 

skulle kunna ses som en kostnadsenhet, i och med att de sen årsskiftet inte bedriver en 

intern handel längre. Måltidsorganisationen sålde tidigare måltider till 

utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen och drev in intäkter på det viset, 

men sedan årsskiftet förflyttar istället de köpande förvaltningarna en del av sin budget till 

måltidsorganisationens budget. Detta för att undvika den administration som uppstår i 

samband med intern handel. Det betyder att idag behöver måltidsorganisation i princip 

endast mäta och se över sina kostnader.  

 

7.3 Prismodeller 

Inom den mikroekonomiska teorin handlar externa marknader om hur resurser allokeras 

mellan företag där priset är ett resultat av utbuds- och efterfrågefunktionerna på 

marknaden. Om full konkurrens råder kommer priset vara lika med marginalkostnaden, 

vilket i den mikroekonomiska teorin leder till optimal resursallokering och maximal 

samhällelig välfärd, om inga externa effekter finns. När man diskuterar interna marknader 

inom en organisation kan man se detta som ett miniformat av en extern marknad där ett 

teoretiskt optimalt pris därför bör utformas för att maximera organisationens välfärd och 

optimera organisationens resursallokering (Lantz et al., 2002). Det finns här en 

överensstämmande uppfattning hos tidigare forskare (se Lantz et al. 2002; Bergstrand, 

2010; Anthony et al. 2014; Atkinson et al. 2012) att den marknadsbaserade prismodellen 

är den optimala prismodellen i ett internprissättningssystem med förutsättningen att det 

råder konkurrens på den externa marknaden.  
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När Sveriges kommuner reformerades i enlighet med NPM-inspirerade koncept i början 

av 90-talet var uppfattningen att delar av den kommunala verksamheten skulle 

konkurrensutsättas för att man skulle kostnadseffektivisera verksamheterna (Collin & 

Hansson, 1993). Pollit & Bouckaert (2011) förklarar att huvudkonceptet med NPM var 

att den offentliga sektorn skulle disaggregeras och delas upp i mindre enheter eller 

funktioner samtidigt som det skulle delas upp roller där enheterna kunde vara antingen 

beställande eller utförande enheter. Den utförande enhetens roll skulle då vara att 

producera en vara eller tjänst som den beställande enheten efterfrågade. Den utförande 

enheten kunde vara både en offentlig eller privat aktör där syftet var att de utförande 

enheterna skulle konkurrera med varandra då konkurrens ansågs vara det viktigaste 

medlet för att åstadkomma en mer kostnadseffektiv kommunal verksamhet. 

 

Det kan konstateras att Växjö kommun inte fullföljde samtliga NPM-koncept som Pollit 

& Bouckaert (2011) gått igenom, då organisationen inte är uppbyggd på några beställare 

och utförarenheter. Även om respektive nämnd inom Växjö kommun skulle kunna ses 

som en beställande enhet, finns det inga andra enheter än förvaltningarna som skulle 

kunna vara de utförande enheterna. De verksamheter som Växjö kommuns förvaltningar 

bedriver är därav inte konkurrensutsatta. Faktumet är att kommunen enligt lag inte får 

konkurrera med privata aktörer och detta gör att man kan ställa sig frågande till hur en 

konkurrerande relation mellan förvaltning och privat utförare var tänkt att se ut.  

 

Kontentan av resonemanget leder ner till att det idag inte finns några externa privata 

aktörer som konkurrerar med Växjö kommuns verksamheter. Växjö kommuns ekonomi- 

och finanschef förklarar att det ändå bör finnas förutsättningar inom Växjö kommun där 

ett marknadspris skulle kunna gå att uppskatta, men att det kan vara svårt att uppskatta 

dessa då många av de varor och tjänster som kommunen säljer är “unika”. Hon 

exemplifierade trots detta att det borde kunna finnas likgiltiga varor och tjänster som både 

Växjö kommun och privata företag utför, som exempelvis grafisk design som utförs av 

kommunikationsenheten och datorer från IT-enheten.  Dock visade kartläggningen av 

vilka prismetoder som används inom Växjö kommuns förvaltningar och enheter att de 

kostnadsbaserade- och förhandlingsbaserade metoderna är de enda som används. Den 

enda enheten inom kommunen som tittade på externa priser var reproenheten som 

förklarade att de ibland kunde jämföra det interna priset med marknadspriset för att 

säkerställa att självkostnaden för prestationen inte var högre än det. 
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Att marknadspriser inte används förklaras av en ekonom på kommunen som berättar att 

kommunen måste följa konkurrenslagen som säger att de inte får bedriva verksamheter 

som på något sätt kan hämma utvecklingen av näringslivet. Samtidigt får inte kommunen 

gå med vinst, vilket innebär att de oftast producerar varor och tjänster till en kostnad som 

generellt sätt skulle leda till ett lägre pris än det pris som finns på den externa marknaden, 

då de externa priserna oftast innehåller vinstpåslag. Det blir därför i många situationer 

svårt att basera det interna priset på marknadspriset då det inte råder förutsättningar för 

detta. Hade kommunen använt marknadspriset som internpris hade det inte speglat 

förvaltningarnas och enheternas faktiska kostnader för att utföra prestationer och då kan 

resursallokeringen bli snedvriden inom kommunen. Ekonomer på Växjö kommun 

förklarar också att kommunala enheter är i stor utsträckning begränsade där man är enligt 

upphandlade kontrakt mellan förvaltningar tvungna att handla internt med varandra. Det 

finns därför flera orsaker till varför den kostnadsbaserade prismetoden är så pass 

dominerande inom Växjö kommuns internprissättningssystem och det kan även förklara 

varför tidigare studier (se Andersson & Hansson, 1984; Svenska kommunförbundet, 

2000; Hübel & Isemo, 2011) har påvisat att den kostnadsbaserade metoden är mest vanligt 

förekommande i Sveriges kommuner.  

 

I den teoretiskt framtagna modellen motiverades det till att självkostnaden, särkostnaden 

och ABC-kostnaden skulle kunna vara relevanta metoder att använda vid utformning av 

ett kostnadsbaserat pris. Vid kartläggningen märkte vi dock att ABC-kalkylerad kostnad 

inte var något som överhuvudtaget användes inom kommunen och motivet till detta var 

att det var en alldeles för svårhanterlig metod. Detta är inte förvånande då Stevenson & 

Cabell (2002) säger att ABC-kalkylen kan vara komplex och krånglig att implementera 

då det krävs att man förändrar hur kostnader färdas helt och hållet inom en organisation.  

 

Den beräkningsmetod som används inom samtliga förvaltningar och enheter är 

självkostnaden, vilket tas i form av en påläggskalkyl. En ekonom på kommunen förklarar 

att självkostnaden används som prismetod eftersom metoden erbjuder en fullständig 

kostnadstäckning för de varor och tjänster som internt säljs. Det förklaras att det är 

nödvändigt att ha en fullständig kostnadsfördelning vid intern handel mellan 

förvaltningarna om enheterna ska kunna ha ett självständigt budgetansvar. Detta ligger i 

enlighet med det motiv Arvidsson (2013) anger med att använda självkostnaden som 
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beräkningsbas av det interna priset; att samtliga kostnader som kan hänföras till en 

prestation lyfts från den levererande enheten till den köpande enheten. Användningen av 

självkostnaden som beräkningsunderlag stödjer även det syfte både Brorström et al. 

(2012) och kommunen ser med internprissättning; att internprissättningen skall bidra till 

en rättvisande kostnadsfördelning mellan organisationens enheter.  

 

Även fast samtliga förvaltningar brukar en självkostnadsmodell i form av en 

påläggskalkyl framgår det att de olika förvaltningarna beräknar OH-pålägget på olika sätt, 

där vissa förvaltningar är väldigt noggranna medan andra gör en enklare schabloniserad 

beräkning. Med andra ord kan det tolkas att när OH-påslaget beräknas på olika sätt, är 

självkostnaden som beräkningsmodell inte helt rättvisande. Ponera att två förvaltningar 

skulle konkurrera med varandra internt om att laga måltider till kommunens skolor. Om 

de direkta kostnaderna är desamma, men OH-påslaget har beräknats på olika sätt mellan 

förvaltningarna, kommer självkostnaden och deras interna priser också bli olika. 

Konsekvensen av att man är noggrann vid beräkningen av OH-påslaget är att man får en 

exakt kostnadsfördelning till den köpande enheten, men att det tar längre tid och kräver 

mer resurser för att fastställa det interna priset. Jämför man med det schabloniserat 

beräknade OH-påslaget, blir kostnadsfördelningen inte alltid korrekt, men det tar mindre 

tid och resurser att beräkna det interna priset. Det finns alltså för- och nackdelar med de 

olika sätten att fastställa OH-påslag på, men konsekvensen av att vissa förvaltningar 

beräknar det väldigt noggrant, medan andra förvaltningar gör en enklare schabloniserad 

uppskattning av OH-pålägg, är att kostnadsallokering blir snedvriden och är därmed inte 

i linje med deras syfte om en rättvis kostnadsfördelning. Att en hel kommun skulle 

använda sig utav samma kalkyl torde sig vara problematiskt eftersom verksamheterna ser 

olika ut och eftersom de har olika indirekta kostnadsposter. Det borde däremot finnas 

vissa riktlinjer som kommunens ledning sätter upp vilka visar på hur pass noggrann man 

bör vara vid beräkning av OH-påslaget, så att kommunens förvaltningar blir medvetna 

om vilka spelregler som gäller vid beräkning av självkostnaden.  

 

En nackdel med att använda självkostnaden som prismetod är enligt Atkinson et al. (2012) 

att det kan saknas incitament för den säljande enheten att kontrollera och hålla nere sina 

kostnader. Detta kan enligt författarna vara vanligt förekommande i de situationer där 

resultatenheter har ett lönsamhetskrav över sig. Inom Växjö kommun är detta ett problem 

som har visat sig förekomma i flera fall. Till exempel redogör förvaltningsekonomen på 
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utbildningsförvaltningen att hon ställer sig frågande till IT-enheten vilka de köper datorer 

till kommunens skolor av. I kommunkoncernen har det tagits ett beslut att 

utbildningsförvaltningen måste handla datorerna till skolorna av IT-enheten. När IT-

enheten då debiterar till självkostnaden har utbildningsförvaltningen ingen möjlighet för 

att kunna påverka priset överhuvudtaget, detta på grund av att det interna priset redan 

fastställts i samband med fastställandet av budgeten. Detta innebär att det för 

utbildningsförvaltningen bara är att tacka och ta emot när den interna fakturan kommer 

och betala den summa pengar som IT-enheten kräver. Problematiken som skapas när 

denna monopolliknande situation uppstår är att det inte finns något incitament för IT-

enheten att hålla ner på sina kostnader och jobba mot att sätta lägre priser på deras interna 

prestationer. Det är inte endast i situationen mellan utbildningsförvaltningen och IT-

enheten som detta problem har förekommit, utan detta upplevs vara en generell 

problematik inom kommunen. Att vissa förvaltningar till och med avsiktligt väljer att 

sätta ett högre internt pris än vad den faktiska självkostnaden är, visar på att 

suboptimerade ageranden finns inom förvaltningarna.  

 

Detta känns enligt författarna av denna studie kontraproduktivt då tanken med att införa 

internprissättningen inom Sveriges kommuner på 90-talet var att just 

kostnadseffektivisera dess verksamheter och öka kostnadsmedvetenheten hos personalen. 

När det saknas incitament av förvaltningarna att via internprissättningen arbeta mot att 

utveckla och förbättra sin verksamhet, kan det upplevas att internprissättning som 

styrverktyg till viss del motverkar tanken av att kostnadseffektivisera den kommunala 

verksamheten. Genom att endast arbeta utefter den kostnadsbaserade prismodellen i en 

organisation, och inte använda sig av marknadsbaserade priser, försvinner mycket av de 

marknadskrafter som i annat fall hade kunnat vara bidragande till att de internt satta 

priserna justeras till för helheten optimala nivåer. 

 

Det har kunnat påvisas att Växjö kommuns förvaltningar ibland har tillämpat en 

förhandlingsbaserad prismodell vid intern handel. Detta betyder att både den köpande och 

den säljande enheten involveras vid handeln där tanken är att de tillsammans skall komma 

överens om ett pris. Det råder ingen enighet i hur pass väl detta tillvägagångssätt fungerar 

i kommunen.  I vissa fall menar förvaltningar inom kommunen på att det har fungerat väl 

och att en förhandling är flexibel och användbar i de situationer det finns en prishistorik 

från tidigare intern handel och att den ofta leder till att bägge parter gynnas. I andra fall 



 

95 

 

har det förklarats att förvaltningarna inte lyckas komma överens om priser och då uppstår 

det tvister, vilka måste lösas av ledningen. Samtidigt finns det de fall där den köpande 

enheten inte har möjlighet att påverka priset alls, vilket exemplifierades tidigare mellan 

utbildningsförvaltningen och IT-förvaltningen. Anledningen till att det inte fanns en 

möjlighet för utbildningsförvaltningen att påverka priset var för att IT-avdelningens priser 

hade satts i samband med bestämmelsen av budgeten. Vi argumenterar dock för, att 

eftersom samtliga förvaltningar handlar datorer och IT-tjänster av IT-enheten torde det 

vara rimligt att förvaltningarna får ta del i hur IT-avdelningen sätter sina priser i samband 

med budgetprocessen. Detta för att främja tanken mot att sätta lägre priser och arbeta mot 

att hålla nere sina kostnader. 

 

Om inte möjligheten finns för den köpande enheten att påverka priset tappar man det enda 

sättet för att kunna argumentera för att interna priser är för höga. Anthony et al. (2014) 

anger att det måste finnas utrymme för den interna köparen att kunna förhandla om interna 

priser för att internprissättningssystemet skall vara målkongruent. Går det inte att 

förhandla tappar man den styreffekt som internprissättningen sägs ge upphov till gällande 

att den interna handeln leder till en mer kostnadseffektiv verksamhet. Vi argumenterar 

inte för att förhandlingsbaserad prismodell är en optimal modell som i samtliga lägen 

kommer resultera i att priset trycks ner och att en organisation blir mer målkongruent och 

kostnadseffektiv, utan vi argumenterar däremot för att det alltid bör finnas en möjlighet 

att påverka priset som köpande enhet just eftersom detta är den enda kraft kommunen har 

att tillgå för att trycka ner sina kostnader. 

 

Eftersom självkostnaden är en dokumenterad och användbar prissättningsmodell inom 

Sveriges kommuner (Svenska kommunförbundet, 2000; Hübel & Isemo, 2011) samtidigt 

som det är väl dokumenterat i teorin att självkostnaden som intern prissättningsmetod inte 

ger något incitament mot att hålla ner sina kostnader (Anthony et al. 2014) bör det finnas 

liknande problem som Växjö kommun upplever även i andra kommuner. För att få in en 

extern marknadskraft skulle ett alternativ kunna vara att man mellan kommuner skulle 

kunna jämföra interna priser, förutsatt att de interna prestationerna som utförs ser 

någorlunda lika ut. Då hade man i alla fall fått någon slags benchmark i hur höga/låga 

interna priser man har jämfört med andra kommuner. Dock hade det eventuellt varit 

problematiskt att jämföra självkostnaden av en viss prestation mellan kommuner då man 

kan beräkna en självkostnad på olika sätt. Hade man dock använt till exempel 
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särkostnaden som beräkningsbas av det interna priset hade det antagligen varit enklare att 

göra en sådan jämförelse med andra kommuner.  

 

Inom Växjö kommun används särkostnader som beräkningsbas när interna priser 

fastställs och debiteras till andra enheter inom en förvaltning. Förvaltningen för arbete 

och välfärd berättar att de använder särkostnaden som metod för att det är enkelt och 

administrativt effektivt att ta fram de direkta kostnaderna för en prestation. Arvidsson 

(2013) menar på att särkostnaden bör användas som prissättningsmetod i situationer då 

resursknapphet råder och där man vill styra och säkerställa att en organisations befintliga 

resurser utnyttjas. Fördelen med metoden är att den köpande enheten får klart för sig vilka 

merkostnader som en viss prestation orsakar hos den säljande enheten samtidigt som det 

är förhållandevis enkelt att ta fram underlag för de rörliga kostnaderna. Att särkostnaden 

används som prissättningsmetod när tjänster skall debiteras internt inom en förvaltning 

anses vara relevant, även om man inte använder metoden för det ändamål som Arvidsson 

beskriver. Då förvaltningen för arbete och välfärd är uppdelad i flera enheter som har 

egna budgetar ligger samtliga budgetar under en och samma huvudbudget i förvaltningen. 

Hade de använt självkostnaden som beräkningsgrund för internpriset vid en transaktion 

mellan förvaltningens enheter, hade man behövt lägga ned tid och beräkningar på att 

fastställa den indirekta kostnaden för respektive enhet inom förvaltningen och vad hade 

nyttan av det varit? De indirekta kostnaderna kommer ligga under förvaltningen och synas 

i förvaltningens budget i vilket fall.  

 

Då särkostnaden som metod generellt sett är en mer lätthanterlig och lättbegriplig än 

självkostnaden, kan det argumenteras för att metoden skulle kunna tillämpas vid 

prissättning av interna varor och tjänster mellan förvaltningar också. Eftersom det har 

uttryckts av ekonomer inom kommunen att det kan vara tidskrävande att beräkna de 

indirekta kostnaderna och fastställa självkostnaden, hade det kanske varit en större nytta 

för kommunen i stort av att förenkla prissättningen och använda särkostnaden som 

beräkningsbas. Nackdelen med särkostnaden är dock att man inte får fullt täckningsbidrag 

för samtliga kostnader som hänförs till den interna prestationen. Om endast särkostnaden 

hade använts som prissättningsmetod hade även kostnadsfördelningen på längre sikt inte 

blivit fullständig (Arvidsson, 2013), vilket sedermera inte skulle spegla det syfte som togs 

fram i den teoretiskt utformade modellen; att internprissättningen skall ge upphov till en 

rättvisande kostnadsfördelning (Brorström et al. 2012). Dock kan man motivera att 
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särkostnaden kan användas som beräkningsbas vid de tillfällen där en enstaka prestation 

av mindre belopp ska debiteras. Om det är en tjänst som skall debiteras från en förvaltning 

till en annan, samtidigt som den säljande förvaltningen aldrig har beräknat kostnaden för 

den prestationen tidigare, kan den säljande förvaltningen spara tid och resurser på att 

endast beräkna särkostnaden istället för självkostnaden.  

 

7.4 Internprissättning och administration 

I den framtagna teoretiska modellen motiverades det till att internprissättningen bör 

kopplas ihop med budgeten, något som Arvidsson (2013) antyder kan ge praktiska 

fördelar. Genom att försöka fastställa det interna priset och/eller prestationen i samband 

med fastställandet av budgeten kan man spara tid och resurser istället för att genomföra 

detta arbete löpande under budgetåret. Den fyrfältsmatris som togs fram ses i figur 4. 

 

Figur 11: Internprissättning och administration. Egen illustration 

 

I Växjö kommun arbetar man med administrering av internprissättning på olika sätt. De 

enheter inom kommunen som i störst utsträckning arbetar med internprissättning är de 

serviceenheter som ligger under KLF vilka även är de enheter som uttryckligen upplevt 

att administrationen är krävande. Reproenheten är i dagsläget en köp och säljenhet vars 

uppgift är att finansiera sin egen verksamhet genom att internt sälja varor och tjänster till 
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kommunens resterande förvaltningar. Priser och kvantiteter på de varor och tjänster som 

reproenheten säljer bestäms i samband med att en förvaltning gör en beställning. Därefter 

debiteras den köpande enheten för den specifika beställningen med ett pris som speglar 

prestationens självkostnad. I jämförelse med fyrfältsmatrisen i figur 4 liknar 

reproverksamheten det Arvidsson (2013) benämner som marknadsmodellen. 

Marknadsmodellen kännetecknas av att vara administrativt tung på grund av att pris och 

prestation måste fastställas löpande under budgetåret och detta stämmer överens med hur 

reproenheten administrerar internprissättningen och hur de uppfattar dess börda. 

 

Tittar man på måltidsorganisationen var de tills årsskiftet 2016/2017 en köp- och säljenhet 

vars verksamhet, likt reproenheten, finansierades av att sälja måltiderna till utbildnings- 

och omsorgsförvaltningen. Men på grund av att administrationen var så pass omfattande 

och krävande omorganiserade man måltidsorganisationen från att vara en köp- och 

säljenhet till att istället bli anslagsfinansierad. Detta innebar att man vid budgetårets start 

planlade samtliga måltider som skulle levereras till förvaltningarna (vilka togs fram 

baserat på historiska data) och baserade priset på historiska data. Detta ledde till att istället 

för att måltidsorganisationen internt skulle sälja måltiderna löpande under budgetåret till 

utbildnings och omsorgsförvaltningen gjorde utbildnings- och omsorgsförvaltningen en 

ramjustering i samband med fastställandet av budgeten och förde över den förväntade 

budgeterade kostnadsmassan till måltidsorganisationen. Den nya omorganiseringen som 

ledde till att måltidsorganisationen blev anslagsfinansierad och där man ramjusterade 

förvaltningarnas budget till måltidsorganisationen, liknar det Arvidsson (2013) i teorin 

kallar för abonnemangsmodellen, där både pris och kvantitet bestäms i samband med att 

budgeten fastställs. Följdeffekten av omorganisationen och ramjusteringen blev att 

administrationen minskade avsevärt eftersom de slipper att hålla på med att upprätta 

interna fakturor under det löpande verksamhetsåret. Detta stämmer också överens med 

abonnemangsmodellen, eftersom man där anser att det är den modell som är mest 

administrativt effektiv.  

 

Eftersom reproenheten var den enda enhet eller förvaltning inom kommunen som 

upplever att internprissättningens administration är krävande vill vi analysera om det går 

att likt den omorganisering måltidsorganisationen genomförde också genomföra på 

reproenheten, i syftet med att minska administrationen. För att jämföra de bägge 

verksamheterna kan man se ett flertal punkter där de skiljer sig åt. För det första sålde den 
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dåvarande måltidsorganisationen måltider endast till två förvaltningar, medan 

reproenheten idag säljer tjänster till kommunens samtliga förvaltningar. Detta innebär att 

även om det för reproenheten finns historiska data att hämta gällande vilka interna 

prestationer som har sålts till vilka förvaltningar, är de mycket mer omfattande än de 

måltider som måltidsorganisationen sålde. För det andra skiljer sig enheterna gällande till 

när det interna priset och prestationen kan fastställas. Det är förhållandevis enkelt för 

måltidsorganisationen att prognostisera hur många måltider som ska levereras varje 

månad/år, samt till vilken kostnad, till utbildnings- och omsorgsförvaltningen. Den 

budgeterade kostnadsmassan som därav ramjusterades vid årsskiftet 2016/2017 från 

förvaltningarna till måltidsorganisationen var relativt enkel att ta fram. Jämför man detta 

resonemang med reproenheten är de tjänster som repro utför åt förvaltningarna varierande 

från år till år samtidigt som kostnaderna för dessa tjänster också är olika. Att därmed 

omorganisera reproenheten och göra dem anslagsfinansierade istället hade varit svårt då 

det hade varit problematiskt att beräkna vilken kostnadsmassa som ska ramjusteras från 

förvaltningarna till reproenheten. En annan risk som skulle kunna tänkas uppstå om man 

omorganiserade reproenheten till anslagsfinansierad är att förvaltningarna kan komma att 

överkonsumera reproenhetens tjänster med retoriken “gratis är gott”, det vill säga att de 

köpande förvaltningarna anser att de redan har betalat reproenheten för dess tjänster och 

kan således fritt utnyttja dem.  

 

För att sedan säkerställa att den på förhand ramjusterade kostnadsmassan stämmer 

överens med den faktiska kostnaden i slutet av budgetåret måste det även genomföras en 

avstämning. Detta kan sedermera också leda till en omfattande administrativ process då 

man behöver beräkna differensen mellan den ramjusterade kostnadsmassan mot den 

faktiska kostnaden, för respektive förvaltning.  
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7.5 Internprissättningens effekter 

Styreffekter 

Att internprissättningen som ekonomiskt styrverktyg ger upphov till en styrande effekt 

menas av Bergstrand (2010) är något som kan innebära positiva fördelar för 

organisationen. Om ledningen i organisationen verkligen förstår principen gällande 

uppdelning i resultatenheter och får organisationens enheter att förstå detta, kommer 

enhetscheferna göra sitt yttersta för att förbättra det ekonomiska resultatet för respektive 

enhet och för organisationen i stort. Genom att låta enheterna internt handla med varandra 

och arbeta med internprissättning ges det därav utrymme för enheterna att optimera sitt 

ekonomiska resultat. Detta kan jämföras med syftet om att internprissättningen skapar 

förutsättningen för att man kan dela upp en organisation i mindre självständiga enheter 

och decentralisera ut ansvar till enhetschefer.  

 

Eftersom Växjö kommun är en sådan stor organisation med många olika 

verksamhetsområden är man indirekt tvungen att ha en divisionaliserad 

organisationsstruktur för att kunna bedriva en effektiv organisation. För att kommunen 

även skall kunna driva operationellt effektiva verksamheter måste kommunens ledning 

decentralisera och delegera rätten till enhetschefer att kunna fatta egna beslut. Samtidigt 

när ett ekonomiskt ansvar har fastställts för förvaltningarna där de har blivit tilldelade en 

viss budgetram, får internprissättningen en viktig roll då det skapar förutsättningen för att 

man kan samordna de ekonomiska relationer som finns mellan förvaltningarna och tillåta 

en rättvis kostnadsfördelning. Att internprissättningen bidrar till en rättvis 

kostnadsfördelning är både viktigt och nödvändigt i kommunen eftersom samtliga enheter 

ansvarar för att hålla sin budget och bedöms utefter det. Det kan därför sägas att 

internprissättning är en funktionell nödvändighet i förhållande till den 

organisationsstruktur Växjö kommun idag har.  

 

Baksidan med att dela upp organisationen i mindre självständiga enheter där dessa själva 

tillåts att arbeta med internprissättning menar Lantz et al. (2002) på är att det finns en risk 

med att enheterna fastställer priser som är optimala för deras egen enhet, snarare för 

organisationen i stort. När man decentraliserar sin organisation ligger det i enhetschefers 

egenintresse att göra ett så bra resultat som möjligt. Således är det inte speciellt 

överraskande att interna priser kan sättas som gynnar sin egen enhet men som inte bidrar 
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till organisationen i stort. För att undvika detta är ett alternativ att enheterna inte får 

bestämma priset själva, utan istället låter den centrala ledningen ta ett beslut om vilka 

priser som ska gälla (Arvidsson, 2013). Växjö kommun är dock en väldigt stor 

organisation, och det hade varit praktiskt osmidigt om den centrala ledningen skulle ta 

samtliga beslut om vilka priser som ska gälla för samtliga interna prestationer som 

transfereras mellan förvaltningarna. För att internprissättningen således skall vara 

någorlunda effektiv måste enheterna ges utrymme att bestämma sina egna priser, och då 

kanske man även måste tillåta att interna priser ibland kan vara felaktigt bestämda, även 

om det såklart inte är någonting man vill sträva efter. Om enheterna inte har möjlighet att 

ta egna beslut gällande de interna priser som fastställs, motsätter man även tanken om en 

decentraliserad organisation där enheterna skall få rätten att ta egna beslut som kan 

påverka deras verksamhet. Enligt Bergstrand (2010) är suboptimering en risk man därmed 

måste acceptera om man skall jobba med internprissättning eftersom det ligger i sin natur 

att enheterna kommer jobba mot att göra det som är bäst för sina enheter.  

 

I Växjö kommun kan det påvisas inom flera förvaltningar att interna priser ibland 

fastställs med suboptimerade ageranden. Eftersom kommunen använder självkostnaden 

som prissättningsmodell blir konsekvensen att det inte skapar några incitament för den 

säljande enheten eller förvaltningen att hålla nere sina kostnader. Det finns därför 

utrymme för förvaltningarna att kunna sätta interna priser som inte är optimala för 

helheten. När intern handel bedrivs mellan resultatenheter inom ett företag har den 

köpande resultatenheten vanligtvis en reell valfrihet att kunna köpa internt eller externt 

beroende på det alternativ de uppfattar som billigast. Är då deras interna pris högre har 

de möjlighet att välja en extern leverantör vilket skapar incitament för den interna 

leverantörer att sänka sina kostnader. Efterfrågan och utbud som vanligtvis är de 

marknadskrafter som styr ett pris får således en betydligt mindre roll vid intern handel i 

en kommun eftersom den köpande enheten ofta är tvingad till att handla av den säljande 

enheten och därmed har den köpande enheten ingen reell valfrihet. Detta gör att den 

förhandlingsbaserade prismodellen får en väldigt betydelsefull roll i Växjö kommuns 

internprissättningssystem, då metoden kan användas för att pressa priser och hålla nere 

sina kostnader.  

 

Att då det emellanåt förekommer tvister i Växjö kommun är inte något som enbart bör 

betraktas ur ett negativt perspektiv, eftersom bakgrunden till tvisterna ofta ligger i att den 
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köpande enheten vill ha ett mer rättvist pris. Lyckas då den köpande enheten nå en 

överenskommelse med den säljande enheten där priset på en prestation sänks till ett mer 

skäligt pris innebär det att de två enheterna samarbetar och agerar med samma 

målkongruenta syfte; att bidra med ett bättre resultat till organisationen i stort. 

 

Administrativ börda 

En vanligt förekommande effekt av att arbeta med internprissättning och som belystes i 

den framtagna teoretiska modellen var att internprissättningen kan bidra till ökad 

administration. I Växjö kommun fanns det en splittrad uppfattning gällande hur 

omfattande och besvärlig administrationen var för de olika förvaltningarna. Varken kultur 

och fritidsförvaltningen eller utbildningsförvaltningen upplever en direkt börda av att 

administrera den interna handeln. Kultur och fritidsförvaltningen anser snarare att 

administrationen är lätthanterlig och motiverar att det speciellt blivit enklare att 

administrera sedan införandet av kommunens nya ekonomisystem Raindance. 

Förvaltningsekonomen på utbildningsförvaltningen anger att det som kan vara 

administrativt krävande med internprissättning är att ta fram det underlag som behövs för 

att beräkna det interna priset, men detta är inte något som är alltför betungande för 

förvaltningen, varför internprissättningens effekt på det administrativa inte har 

ifrågasatts. 

 

Den enda enheten inom kommunen som studerades och som uppfattade 

internprissättningen administrativt tung var reproenheten som ligger under 

kommunikationsenheten. Den skillnad som kan ses mellan reproenheten och resterande 

förvaltningar, som inte ansett att administrationen är en börda, är att repro är en köp- och 

säljenhet som bedriver en serviceverksamhet.  

 

Något som kommunen skulle kunna göra, för att undvika att behöva administrera den 

interna handeln i så stor utsträckning som de idag gör på reproenheten, är att överväga 

om att höja minimumgränsen för när man skall upprätta och skicka en internfaktura. Detta 

motiveras utifrån reproenheten som även fast beloppsgränsen höjdes menar på att 

omfattningen av den interna debiteringen är väldigt hög. I Västerås kommun hade man 

likt Växjö kommun en beloppsgräns för interndebitering på 500 kronor. Ernst & Young 

genomförde år 2013 en konsulterande granskning över hur Västerås kommun arbetade 

med interndebitering mellan förvaltningar och enheter och kom fram till att 
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beloppsgränsen borde höjas från 500 kronor till minst 10 000 kronor. Detta med 

motiveringen att det var alldeles för många fakturor vars belopp understeg 10 000 kronor 

och att det därmed kostade onödigt mycket pengar för kommunen att hantera den 

frekvensen av internfakturor som de för tillfället hade. Hade Västerås kommun då höjt 

beloppet till 10 000 kronor hade omfattningen av upprättandet av interna fakturor 

drastiskt minskat, och kostnaden med den (Västerås kommun, 2017).  

 

I Växjö kommun skulle man också kunna höja beloppsgränsen för när en internfaktura 

bör upprättas och skickas, detta för att slippa lägga onödiga resurser på att upprätta 

internfakturor som innefattar ett litet belopp. 
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8. Slutsats 

 

I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor och resonerar även om syftet med 

studien upplevdes. Kapitlet avslutas sedan med förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet.  

 

8.1 Studiens resultat 

Studiens första fråga ämnade skapa en teoretisk modell för att skapa förståelse för hur en 

kommun kan arbeta med internprissättning. I den befintliga teorin avseende 

internprissättning identifierades det fem stycken vanligt förekommande områden som 

behövs beaktas när man skall skapa ett internprissättningssystem. Dessa områden är vilka 

syften man kan ha med internprissättning, vilket ekonomiskt ansvar en enhet måste ha om 

man skall kunna arbeta med internprissättning. vilka prismodeller man kan använda, hur 

man kan administrera den interna handeln och koppla ihop internprissättningen med 

budgeten samt vilka positiva och negativa effekter som internprissättningen bidrar till. Att 

dessa delar även kunde tänkas vara av hög betydelse i ett internprissättningssystem för en 

kommun finns det belägg för. Därmed utformades den teoretiska modellen utefter dessa 

fem områden, vilka kan ses i figur 12. Modellen skapades utefter så som författarna av 

studien har tolkat och uppfattat hur man kan arbeta med internprissättning i en kommun. 

Modellen följer en röd tråd där den inleder med att belysa internprissättningens syften. 

De syften som identifierades var att internprissättning skall bidra till en rättvisande 

kostnad- och resursallokering, att internprissättningen möjliggör att man kan dela upp 

organisationen i mindre självständiga enheter, att internprissättningen bidrar till en ökad 

affärsmässighet och kostnadsmedvetenhet samt att internprissättningen skall vara enkel 

att använda.  

 

I nästa steg behöver kommunen bestämma vilket ekonomiskt ansvar en enhet kan ha för 

att arbeta med internprissättning. För att kunna sälja varor eller tjänster internt i en 

kommun måste enheten ha ett ansvar över både sina intäkter och kostnader. De enheter 

som tillåter detta är resultatenheten, både den verkliga och fiktiva, samt 
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balansräkningsenheten. Eftersom en kostnadsenhet ej ansvarar för sina intäkter, kan de 

heller inte arbeta med internprissättning.  

 

Det tredje steget som följs i modellen är att bestämma vilken/vilka 

prismodell/prismodeller som skall användas. Det första en kommun torde göra när man 

skall sälja och prissätta en vara eller tjänst internt är att undersöka om det finns ett externt 

pris på varan eller tjänsten. Finns det ett externt pris bör man prissätta enligt den 

marknadsbaserade prismodellen. Finns det däremot inte ett externt pris bör varan eller 

tjänsten prissättas efter den kostnadsbaserade prismodellen. För att internprissättningen 

skall ha bättre förutsättningar för att bli målkongruent bör även en förhandlingsbaserad 

prismodell tillåtas som ett komplement till de andra prismodellerna. Är den interna 

handeln i en kommun mindre till sin omfattning, eller om internprissättningen medför 

onödiga diskussioner och tvister avseende prisbestämning på interna prestationer, finns 

det utrymme att eventuellt överväga att låta den centrala ledningen bestämma de interna 

priserna. Detta kan även vara smidigt i de fall en kommun är mindre till sin storlek och 

inte verkar inom flera verksamhetsområden. 

 

Gällande hur internprissättning skall administreras bör man i en kommun koppla ihop 

internprissättningen med budgeten för att utvinna praktiska fördelar. Genom att försöka 

planlägga den interna handeln på förhand, det vill säga i samband med budgetarbete när 

kommunen skall bestämma respektive förvaltnings kommunbidrag, kan man komma att 

undvika att det under det löpande under året läggs resurser på att beräkna interna priser 

och administrera den interna handeln. Ju fler interna prestationer en kommun kan 

planlägga, desto mer tid och resurser kan man under det löpande året spara in. En negativ 

effekt av att arbeta med internprissättning är att administrationen kan vara hög, vilket 

belyses i modellens sista område. Att därmed koppla ihop internprissättningen till 

budgeten kan således leda till att administrationen kan minska. 

 

Slutligen beaktades i litteraturen de mest förekommande positiva och negativa effekterna 

med ett internprissättningssystem. För en kommun kan internprissättningen ge en positiv 

styrande effekt till kommunens förvaltningar då styrverktyget skapar förutsättningen att 

kunna arbeta självständigt. En annan positiv effekt internprissättningen bidrar med är att 

kostnadsmedvetenheten ökar i organisationen. Baksidan med att arbeta med 
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internprissättning är att det kan förekomma suboptimerande ageranden i förvaltningar där 

dessa sätter priser som är bättre för sin enhet, men desto sämre för den köpande enheten.  

 

 

 

1.              4.  

 

 

2. 

 

 

 

 

3.           5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: De fem områden som bygger den teoretiska modellen. För att se modellen tydligare, se analysmodell 1. 

 

 

Studiens andra fråga ämnade undersöka hur Växjö kommuns internprissättningssystem 

skulle kunna förbättras genom användning av den framtagna modellen. Växjö kommuns 

internprissättning kan förbättras och bli mer målkongruent om den köpande enheten alltid 

har möjligheten till att kunna förhandla om interna priser. Om det till exempel är så att 

IT-enheten inom Växjö kommun beräknar sina priser i samband med budgeten, och 

använder en prislista under året, måste den köpande enheten ha möjlighet att kunna 

förhandla om dessa priser i samband med att budget och prislistan bestäms. Om denna 

möjlighet ges och Växjö kommun skapar förutsättningen för att den köpande enheten 

alltid kan ifrågasätta priser i samband med intern handel, skapas det en press på att den 
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säljande enheten producerar varan eller tjänsten på ett kostnadseffektivt sätt. Det kunde 

därmed konstateras att den framtagna teoretiska modellen kunde hjälpa Växjö kommun 

att förbättra och optimera internprissättningssystemet.  

 

De problem som initialt sågs i Växjö kommun var att kommunen hade tappat 

uppfattningen om vilka prismodeller som tillämpades ute i organisationen samtidigt som 

det fanns en uppfattning om att arbetet med internprissättning i Växjö kommun var 

väldigt administrativt tungt. Vid kartläggningen av hur förvaltningarna arbetade med 

internprissättning i kommunen kunde det ses att de förvaltningar och enheter som 

studerades arbetade efter självkostnaden som kostnadsbaserad prismodell, och det som 

skiljer sig gällande beräkningen av självkostnaden är hur OH-påslaget bestäms. Vissa 

förvaltningar gör en väldigt noggrann och exakt beräkning av OH-påslaget för en intern 

prestation, medan andra använder ett mer schabloniserat påslag. Författarna till studien 

argumenterar för att ledningen i Växjö kommun bör sätta upp riktlinjer för hur noggrann 

förvaltningarna skall vara vid beräknandet av OH-påslag. Växjö kommun måste ställa sig 

frågan om det är nödvändigt att lägga tid och resurser på att fastställa ett så exakt OH-

påslag som möjligt och därmed följa syftet om en rättvis kostnadsfördelning, eller om de 

istället ska tillåta ett mer schabloniserat OH-påslag, vilket är betydligt enklare att beräkna. 

Författarna till studien argumenterar för att det är mer relevant att tillåta förvaltningarna 

att schablonisera OH-påslaget istället för att lägga tid och resurser på att beräkna ett så 

exakt och rättvisande OH-påslag som möjligt. Detta förutsätter dock att samtliga 

förvaltningar beräknar OH-påslaget på detta vis.  

 

Gällande administrationen var det endast reproenheten som ansåg att administrationen 

var betungande. Reproenhetens administrativa börda uppstår på grund av att de är en köp- 

och säljenhet samtidigt som de har ett intäktskrav. Författarna till studien argumenterar 

för att det inte hade varit fördelaktigt och blivit mer administrativt effektivt om Växjö 

kommun gjorde reproenheten anslagsfinansierad, då det hade varit svårt att bestämma 

den kostnadsmassa som skall ramjusteras från de köpande förvaltningarna till 

reproenheten vid årets början. Att bedriva intern handel anses därför vara mer lämpligt i 

reproenhetens fall. För att däremot minska administrationen, samtidigt som man behåller 

den interna handeln, argumenterar författarna av denna studie att beloppsgränsen för när 

man skall upprätta och skicka en internfaktura ska höjas från 500 kronor till ett avsevärt 
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högre belopp. Detta för att reproenheten skall slippa att administrera internprissättningen 

i så pass stor utsträckning som de idag gör.  

8.2 Egna reflektioner samt kritik till studien 

Hade vi inte haft begränsat med tid hade vi velat studera hur IT-enheten arbetade med 

internprissättning. Detta hade gett oss en större tyngd i analysen av att analysera fallet 

mellan IT-enheten och utbildningsförvaltningen på ett bättre sätt. Nu hade vi endast 

argument från utbildningsförvaltningen och det hade varit intressant att få intervjua någon 

ekonom på IT-enheten för att se hur de argumenterade för att arbeta med självkostnaden 

som beräkningsbas för interna priser.  

 

Kritik riktas även till den framtagna teoretiska modellen då vi inte med hjälp av den kunde 

lösa reproenhetens administrativa problematik.  

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

I samband med kritiken mot NPM och framväxten av den nya reformen NPG, ligger det 

i tiden att ifrågasätta om internprissättning är det optimala styrverktyget för en kommun. 

Det hade därav varit intressant att göra en komparativ studie och kartlägga en kommun 

som inte arbetar med internprissättning med en kommun har en omfattande intern handel 

och arbetar med internprissättning. Kan man styra kostnadsfördelningen på något annat 

sätt än användning av internprissättning och vad för effekter hade det gett upphov till?  

 

Det hade också varit intressant att studera om det hade gått att ta fram en enhetlig 

självkostnadskalkyl som samtliga förvaltningar inom en kommun kan använda som 

beräkningsunderlag för OH-påslaget. Detta med syftet att skapa ett mer enhetligt 

internprissättningssystem.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Ansvarsfördelning 

• Vad har du för befattning och hur länge har du varit anställd på den positionen?  

 

• Vilket typ av ekonomiskt ansvar har förvaltningen du jobbar på och hur 

upplever du att det fungerar?  

 

• Hur stor möjlighet har ni att påverka era intäkter? Är ni ansvariga för att själva 

finansiera er förvaltning eller får ni kommunalt bidrag för det?  

 

• Vilka varor och/eller tjänster handlas (köps/säljs) från er enhet (både externt och 

internt)?  

 

• Vilka enheter handlar ni internt med? 

 

Internpriser 

• Vilken prismodell använder ni vid intern handel och vilka är era argument för 

det? 

• Får de köpande enheterna ni handlar med ta del av information om hur priset har 

beräknats och i så fall hur? 

• Hur stor makt har du att påverka det interna priset?  

• Finns det några regler och föreskrifter som kommunförvaltningen satt upp 

gällande internprissättning som ni måste följa?  

 

Interndebitering 

• Hur debiterar ni för de interna transaktioner som sker? Bokföringsorder eller 

internfaktura? 

• Vilken debiteringsmetod föredrar ni och varför? 

• Hur ser det administrativa arbetet ut för respektive metod? Anser du att 

internfakturor skickas för ofta? 

• Hur ofta debiterar ni (Samtliga debiteringssätt) 

• Finns det en undre gräns där ni väljer att inte interndebitera? 

• Hur hög är den gränsen? 
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• Hur redovisar ni de interna prestationerna? 

• Anser du att det är administrativt tungt att bedriva internprissättning så som ni 

gör idag?  

• Vilka positiva samt negativa effekter bidrar internprissättningen med? 

• Tror du att de positiva effekterna som skapas vid användning av 

internprissättning i Växjö kommun är större än den kostnaden som den orsakar? 

• Har det förekommit olika tvister mellan bestämmelse av interna priser mellan 

köp- och säljande enhet och vad har detta berott på? 

• Ungefär hur stor procentuell andel av samtliga interna transaktioner i er enhet är 

kända vid årets början, alltså vid fastställande av budget? 

• Anser du att arbetet med internprissättning leder till ökad grad av 

kostnadsmedvetenhet hos din enhet? 

• Hur sprids kostnadsmedvetenheten till de anställda? 

• Anser du att det nuvarande systemet uppfyller de syften och de motiv ni hade 

när ni implementerade det? 

• Anser du att det finns risk för suboptimering vid användning av resultatenheter i 

offentlig sektor? 

• Anser du att internprissättning ger en rättvis bedömning? 

• Anser du att internprissättning är ett rimligt styrverktyg i en offentlig sektor?   
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Allmänt  

 

• Vad har du för befattning och hur länge har du varit anställd på den positionen?  

 

• Vilken typ av ekonomiskt ansvar har enheten du jobbar på och hur upplever du 

att det fungerar?  

 

• Hur finansieras er enhet? Finansierar ni den själv eller blir ni finansierade via 

kommunbidrag? Vad har ni för ekonomiska mål på er, intäktskrav eller dylikt? 

 

• Hur stor möjlighet har ni att påverka era intäkter? (Följdfråga) 

 

 

Internprissättning 

 

• Vad är syftet med internprissättning?  

 

• Anser du att internprissättning ger en rättvis bedömning? 

 

• Anser du att internprissättning sprider och ökar en kostnadsmedvetenhet? 

 

• Vilken prismodell använder ni i er enhet? 

 

• Om kostnadsbaserad prissättning används: Hur beräknar ni fram kostnaden?  

 

• Vad är syftet/motivet till användningen av er prismodell? 

 

• Hur stort inflytande har köparen på priset? Kan man påverka överhuvudtaget?  

 

• Är ni en säljande eller köpande enhet? 

 

• Vad för interna prestationer köper/säljer ni och med vilka enheter handlar ni 

med? Hur ofta handlar ni? 

 

• Finns det en extern marknad för det som köps eller handlas? 

 

• Hur används internprissättningen vid jämförelser med externa alternativ? 

 

• På vilket sätt debiterar ni? Bokföringsorder, internfaktura? 

 

• Sker en debitering varje gång en prestation inhandlas eller säljs? 

 

• Hur dyr måste en prestation vara för att den skall debiteras? 

 

• Vad är nackdelen och svårigheter med ert nuvarande internprissättningssystem?  

 

 


