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Titel:    Internprissättning – att leka affär? 
 
Bakgrund:  
I en decentraliserad organisation måste vissa beslut flyttas ut till mer eller mindre själv-
ständiga enheter inom organisationen. En konsekvens av detta blir att samordnings- och 
kontrollproblemen ökar. För att hantera det använder sig många företag av ekonomistyrnings-
system där internpriser spelar en viktig roll. De huvudsakliga motiven för internprissättning 
kan sammanfattas i två punkter: 
 De möjliggör decentralisering och lokalt ekonomiskt ansvar 
 Internpriser används som informationsbärare för beslut lokalt och centralt om 

verksamheten på kort och lång sikt 
Hur detta ska gå till är i många företag en fråga för ständig debatt. Är internprissättning ett 
effektivt sätt att tydliggöra lokalt ansvar och stödja ett ekonomiskt beteende eller är det en lek 
med låtsaspengar?  En central fråga är också hur man ska få aktörer med monopolstyrka på en 
intern marknad att agera på ett sätt som gynnar helheten maximalt.  
 
Problemfråga: 
De negativa konsekvenserna av ett internprissystem som inte fungerar är många, och dessa 
drabbar företaget. Att företagsledningen lyckas förmedla sina syften och mål ut i verksam-
heten tror vi har stor betydelse för att det ska lyckas. Viktigt är också att ledningen styr med 
rätt verktyg och använder dem på rätt sätt. Vår problemfråga är därför: 
 Uppfattas företagsledningens syften och mål med internprissättningen ute i verksamheten 

och förändras de på vägen genom företaget? 
 Uppfylls företagsledningens syften och mål med internprissättningen? 
 
Syfte: 
Vårt syfte är att undersöka om företagsledningens syften och mål med internprissättningen 
uppfattas av de anställda i organisationen och om företagets internprissättningssystem 
fungerar som ekonomistyrningsverktyg. 
 
Avgränsning och fokus: 
Vi har avgränsat vår studie till ett företag, där vi har följt en produktionskedja i en för 
företaget typisk kärnverksamhet. Fokus ligger på internprissättningssystemet.  



 

 
Metod: 
Vår metod är främst en kvalitativ intervju och samtalsundersökning. Vi har valt respondenter 
utifrån deras roller i företaget. De är alla berörda av internprissättningssystemet antingen på 
grund av att de har varit (är) med och utformar det eller för att internprissättningen ingår i det 
dagliga arbetet när de köper eller säljer resurser internt.  
 
Slutsats: 
Vår slutsats är att ledningens syften och mål med internprissättningen är kända i 
verksamheten och syftena förändras inte heller dramatiskt på vägen genom företaget. Vi ser 
att internprissättningen visserligen fungerar som verktyg men att informationsassymetri leder 
till att verktyget inte ger korrekt information, underlagen innehåller inte den information som 
ledningen egentligen efterfrågar. Det här beror på en konflikt på enheterna som leder till 
suboptimering. Vi kan konstatera att företagets viktigaste syften och mål inte blir uppfyllda, 
vilket främst beror på konflikten mellan resursägare och resursköpare på enheterna. 
 
Nyckelord: 
Internprissättning     Agentteorin     Informationsassymetri     Målkonflikt     Suboptimering 
Syften     Mål     Ekonomistyrning   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Många företag använder i dag någon form av ekonomiska styrsystem. I en decentraliserad 
organisation är det viktigt att bestämma vilka beslut om resursanskaffning, resursfördelning 
och resursanvändning som ska ske centralt respektive lokalt. När företag växer i storlek är det 
naturligt att decentralisera visst beslutsfattande och skapa mer eller mindre självständiga 
enheter. En konsekvens av detta blir att samordningsproblemen och kontrollproblemen ökar.1 
För att handskas med den typen av problem använder sig många företag av ekonomistyrnings-
system där internpriser spelar en viktig roll. Genom att prissätta interna prestationer mellan 
olika enheter och avdelningar så kan företagsledningen styra beslut om resurserna i företaget. 
De huvudsakliga motiven för internprissättning kan sammanfattas i två punkter:2 
 De möjliggör decentralisering och lokalt ekonomiskt ansvar 
 Internpriser används som informationsbärare för beslut centralt och lokalt om 

verksamheten på kort och lång sikt 
Hur detta ska gå till är i många företag en fråga för ständig debatt. Vissa ser internprissättning 
som ett effektivt sätt att tydliggöra lokalt ansvar och stödja ett ekonomiskt beteende. Andra 
däremot uppfattar internpriser som ett byråkratiskt ok eller som ett spel med leksakspengar.3 
Centralt i den här diskussionen är frågan om målkonflikten mellan principalen och agenten, 
dvs. företagsledningen och de lokala enheterna. ”Hur ska aktörer med monopolstyrka på en 
intern marknad få incitament att frivilligt vilja sträva efter att agera på ett sätt som gynnar 
helheten maximalt? Det är detta som brukar kallas internprissättningsproblemet”.4 Frågan är 
aktuell även globalt: ”Although the transfer pricing problem has been studied for many years 
it is still considered an open problem.”5 “This problem is not solvable mathematically and 
thus, you need to find a reasonable ad hoc solution every time you face the problem.”6 

1.2 Problemformulering och problemfråga 
De negativa konsekvenserna av ett internprissystem som inte fungerar är många, och dessa 
drabbar företaget. Målkonflikter uttryckt genom agent- principalförhållandet är en sådan. 
Dessa konflikter innebär att man inte uppnår en optimal styrning av företaget och i förläng-
ningen uppnås inte heller ett optimalt resultat. Att företagsledningen lyckas förmedla sina 
syften och mål ut i verksamheten tror vi har stor betydelse för att det ska lyckas. Viktigt är 
också att ledningen styr med rätt verktyg och använder dem på rätt sätt. Du kan slå i en spik 
med en skruvmejsel, men förutsättningarna för framgång är större med en hammare. Vi har 

                                                
1 Arvidsson, Göran, Controllerhandboken (2001), s. 272 
2 Arvidsson, Göran, Controllerhandboken (2001), s. 273 
3 Arvidsson, Göran, Controllerhandboken (2001), s. 271, 273 
4 Lantz, Björn, ”FE-rapport 1998-366-” (1998 
5 Gavious, Arieh, “Transfer Pricing”, (ca 1996) 
6 Gavious, Arieh den 17 maj 2006 
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fått möjlighet att studera internprissättningssystemet i ett företag med ett relativt nytt intern-
prissättningssystem. Viktigt att påpeka är att en av författarna (Nyman) tidigare arbetat i det 
undersökta företaget (1985-1999) och kommer att inträda i en ny befattning som ekonom på 
företaget from juni 2006. Under tiden som hon varit verksam fanns inte det här undersökta 
och analyserade internprissättningssystemet. Vi gör inte studien på uppdrag av företaget, även 
om de har uttalat ett intresse av att ta del av vårt resultat, utan vårt valda perspektiv är den 
utomståendes. Vi vill veta om kartan stämmer med verkligheten, dvs. om teorierna runt och 
syftena med internpriser uppfylls, i detta fall med hjälp av det här exempelföretagets syften 
och mål. Problemfrågan är: 
 Uppfattas företagsledningens syften och mål med internprissättningen ute i verksamheten 

och förändras de på vägen genom företaget? 
 Uppfylls företagsledningens syften och mål med internprissättningen? 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om företagsledningens syften och mål med internprissättningen 
uppfattas av de anställda i organisationen och om företagets internprissättningssystem 
fungerar som ekonomistyrningsverktyg. 

1.4 Avgränsning och fokus 
Vi har avgränsat oss till att undersöka ett företag. Vi har i det företaget dels hämtat in 
information från företagsledningen och också följt en produktionskedja som representerar en 
typisk kärnverksamhet för företaget. Fokus ligger på internprissättningssystemet och inte hela 
ekonomistyrningssystemet.  
Av skäl som omfattning av arbetet, grad av fördjupning och tidsskäl har vi valt att studera 
endast ett företag och en produktionskedja. Företaget ifråga är av intresse då det har ett 
relativt nytt ekonomistyrningssystem och konsekvenserna av detta är ännu inte utredda.  
Vi är medvetna om att generaliserbarheten av vår studie är begränsad då den omfattar endast 
ett företag, men vi tror och hoppas att det uppvägs till viss del av en möjlighet till fördjupning 
i det företaget. Den förståelse för problemet som vi hoppas uppnå tror vi kan användas även i 
en jämförelse med andra företag i en liknande situation. 

1.5 Uppsatsens disposition 
Introduktion Huvuddel Avslutande del 
1. Inledning 3. Internprissättningssystem 7. Slutsats 
2. Metod 4. Agentteorin 8. Avslutande diskussion 
 5. Företaget och intervjuer  
 6. Analys  

                                                
13 Björklund, Maria, Paulsson, Ulf, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera (2003) s.65 
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2. Metod 

I det här kapitlet presenterar vi de val vi gjort av forsknings- och datainsamlingsmetod. Vi 
redogör för vår vetenskapssyn och vårt tillvägagångssätt i studien. Slutligen diskuterar vi 
studiens tillförlitlighet med avsikten att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om dess 
giltighet och kvalitet. 

2.1 Vetenskapssyn och förförståelse 
I vår vetenskapssyn, vår epistemologi, anser vi att kunskap är något som växer fram, att det är 
en kumulativ process.13 Genom att en upptäckt läggs till en annan så utvecklas vår insikt och 
kunskap. Vi tror också att förståelse är en viktig del i hur vi utvecklar vår kunskap. Vi har inte 
samma lagbundenhet inom samhällsvetenskapen som inom naturvetenskapen14, ett natur-
vetenskapligt experiment ska kunna upprepas på exakt samma sätt och uppnå exakt samma 
resultat, oberoende av vem som utför det, om och om igen. Samhällsvetenskapen kan inte 
vara lika exakt då det handlar om den sociala verkligheten, om människor och deras 
beteenden. Människor är inte alltid rationella och reagerar inte likadant varje gång. I samhälls-
vetenskapen handlar det också mycket om att tolka den information man får fram vid varje 
givet tillfälle. Vi som tolkar har olika förförståelse, olika erfarenheter och därför olika 
plattformar att utgå ifrån för att tolka verkligheten eller hur den kan förutsägas. Läran om att 
tolka meningsfulla fenomen, hermeneutik, säger att fenomen måste tolkas för att kunna 
förstås.15  Och den världsuppfattning vi har eller det paradigm vi lever i idag, präglar förstås 
vår syn på kunskap och hur vi tolkar den. 
När vi tolkar den information och de fenomen som vi upptäcker i företaget så måste vi ta 
hänsyn till företagskulturen såväl som till vår egen förförståelse. Beteenden och värderingar 
måste tolkas i ett sammanhang, vilket innebär att vi inte kan förstå hur medlemmar i en social 
grupp beter sig om vi inte tar hänsyn till den specifika miljö som de är verksamma i.16 
Kulturer och subkulturer i organisationer består av gemensamma värderingar och vanor som 
människor socialiserar till för att känna delaktighet. Kulturer begränsar oss på så sätt att vi tar 
till oss de uppfattningar och värderingar som ingår i dem.17 Företaget startade sin verksamhet 
för 50 år sedan och de var länge ensamma på marknaden. Men idag har de starka konkurrenter 
och det har gjort att företaget har tvingats anpassa sig till denna nya konkurrensutsatta 
situation. Det har inneburit såväl nya produkter som besparingar och omfördelningar av 
resurser.18 Här spelar det nya ekonomistyrningssystemet och interpriserna en central roll 

                                                
14 Krohn Solvang, Bernt, Magne Holme, Idar, Forskningsmetodik (1997), s. 51 
15 Gilje, Nils, Grimen, Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar (2002), s.175 
16 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004), s.266 
17Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004) , s.30 
18 Intervju med sändningsproducent företaget 10 april 2006  
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idag.19 För att tolka den information vi samlat in är det av synnerlig betydelse att vi har denna 
bakgrund. 
Vår förförståelse säger oss att det här kan vara en svår och komplicerad situation för företaget 
att befinna sig i. Vi tror, rent intuitivt, att det är svårt att gå ifrån en monopolsituation till en 
konkurrensutsatt dito, med allt vad det innebär av ekonomiska överväganden och kreativt 
nytänkande. Vi tror också att det kan uppstå målkonflikter mellan principalerna och 
agenterna, alltså företagsledningen och den operativa kärnan i verksamheten. Vi tror att det är 
svårt att styra en verksamhet med internprissättning och vi är tveksamma till möjligheten av 
total uppfyllelse av företagsledningens syften och mål. 

2.2 Val av forskningsmetod 
Vi använder en deduktiv forskningsmetod i den betydelsen att vi inledde vårt arbete med en 
litteraturstudie i ämnet ekonomistyrning och internprissättning. Vi har därefter, med 
utgångspunkt i det teoretiska materialet, bestående av bla modeller och teorier, arbetat vidare 
och samlat in empiri för att skaffa den djupare insikt som vi behöver. Litteraturstudien har fått 
bilda vårt teoretiska perspektiv: ”Ett teoretiskt perspektiv är egentligen en föreställning om 
vilken slags data som är viktiga, dvs. som fångar det centrala hos den företeelse som jag 
undersöker”.20 Teorin har vi sedan ställt i relation till empirin, det vi kallar verkligheten. Vår 
ambition är, enkelt uttryckt, att se om kartan stämmer med verkligheten. Både kartan som 
består av modellerna och teorierna i litteraturen men också den kartan som företagsledningen 
själva har utformat för sin internprissättning. Eftersom vårt syfte bl.a. är att undersöka vad 
som händer med företagsledningens dokumenterade syfte med internprissättningen i företaget 
och om det förändras så ansåg vi att en deduktiv ansats var det naturliga valet av metod. 
Vidare har vi valt att använda en kvalitativ metod för vårt arbetssätt. Det är en metod som 
används då man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, händelse eller 
situation.21 Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att 
forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och 
analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors 
handlingar som dessa handlingars innebörd. Genom att den strävar efter att åstadkomma en 
helhetsbeskrivning av det undersökta tenderar denna typ av studier att omfatta mindre 
populationer än vid kvantitativa undersökningar.22 Kvalitativa undersökningar är flexibla och 
det har vi nytta av bland annat på så sätt att vi kan lägga till eller formulera om våra 
frågeställningar under arbetets gång om vi upptäcker att vi glömt något eller att någon fråga 
uppfattas fel av respondenten. Vi behöver också kunna vara flexibla i själva mötet med 
respondenten och kunna anpassa oss efter just den situationen.23 

                                                
19 Intervju med ekonomidirektör företaget 24 mars 2006 
20 Eneroth, Bo, Hur mäter man vackert? (1989), s.123 
21 Björklund, Maria, Paulsson, Ulf, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera (2003), s.63 
22 NE, Nationalencyklopedin (1993), s.559 
23 Krohn Solvang, Bernt, Magne Holme, Idar, Forskningsmetodik (1997), s.80 
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2.3 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 
Informationsinsamlingen består av både primär- och sekundärdata. Som sekundärdata har vi 
använt litteratur i form av böcker, uppsatser, rapporter och företagsinternt material. Den har, 
som vi nämnt tidigare, fått ge oss vårt teoretiska perspektiv.  
Våra primärdata består av intervjuer och samtal med ett antal respondenter i företaget. 
Respondenterna är valda utifrån sina roller i företaget och den interna produktionskedja som 
vi har valt. Produktionskedjan representerar en typisk kärnverksamhet i företaget. De är alla 
berörda av internprissättningssystemet antingen på grund av att de har varit (är) med och 
utformar det eller för att internprissättningen ingår i det dagliga arbetet när de köper eller 
säljer resurser internt. (Köper eller säljer kan också ses som hyr eller hyr ut). Det finns en 
mängd olika definitioner för begreppen intervju och samtal och vi har valt den beskrivningen 
som säger att huvudmålet för intervjuer är att samla fakta av ett objektivt slag och huvudmålet 
för ett samtal är att samla subjektiva data. Skillnaden mellan en intervju och ett samtal är 
alltså vad informationen refererar till. Skillnaden ligger inte i att den ena metoden är mer 
strukturerad eller standardiserad än den andra. Intervjuformerna kan gärna kombineras och 
det är ofta en flytande gräns mellan de båda.24 I arbetet med intervjuerna har vi använt en så 
kallad ”tratteknik” i den bemärkelsen att vi har börjat med vida generella frågor och sedan 
övergått till mer specifika frågor.25 Anledningen var att skaffa oss en vid överblick av 
organisationen och ekonomistyrningssystemet, internprissättningen och syftena med den. Vi 
har velat undersöka hur det går till att sätta internpriserna och sedan se hur dessa syften 
uppfattas ute i företaget, både hos resursägare och resursköpare. De första intervjuerna var av 
den anledningen mer öppna och ostrukturerade. I takt med att vi erhöll ny kunskap så fick vi 
också möjlighet att strukturera intervjuerna mer och kunde också ställa samstämmiga frågor i 
samtalen med de berörda yrkesgrupperna för att få möjlighet att kunna jämföra deras svar. 
Vi har spelat in alla intervjuer och sedan skrivit ut dem. Det har gett oss fördelen att vi under 
intervjuerna och samtalen har kunnat lyssna obehindrat på respondenternas svar och det har 
också gjort det lättare för oss att formulera följdfrågor. Nackdelen med att spela in intervjuer 
är att det är tidsödande att skriva ut dem och också svårt att sålla bort sådan information som 
man egentligen inte är ute efter. Vi har låtit respondenterna välja miljö för intervjuerna så att 
de ska känna sig så trygga och bekväma som möjligt. Det är intervjuarens uppgift att skapa en 
gynnsam situation för intervjun.26 Vi har skickat intervjuerna i utskrift till respondenterna för 
genomläsning så att de har kunnat rätta faktafel och i övrigt ha synpunkter på sina svar. Så 
kallad respondentvalidering. Målet med det är att få en bekräftelse på att den beskrivning vi 
gör av deras svar är riktigt förmedlad.27 Antalet respondenter har betydelse för arbetets bredd, 
djup och generaliserbarhet. Vi har försökt att ha så många respondenter som möjligt i de delar 
av kedjan där vi tror att svaren på om ledningens syften uppfylls, har haft stor betydelse. 
Begränsningen har dock varit tiden och materialets omfattning, då vi har strävat efter svar av 
mer berättande karaktär. Respondenterna presenteras inte med namn utan i egenskap av sina 
                                                
24 Gustavsson, Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2004), s. 239, 241 & 252 
25 Ekholm Mats, Fransson Anders, Praktisk intervjuteknik (1989), s.73 
26 Ekholm Mats, Fransson Anders, Praktisk intervjuteknik (1989) 
27 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004), s. 258 ff 
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roller i företaget och i internprissättningssystemet. Kravet på anonymitet är viktigt i 
forskningsetiken.28  Det gör förhoppningsvis också att respondenterna känner sig tryggare och 
mindre utlämnade när de ger sina svar. Vi har också valt att återge respondenternas svar i så 
subjektiva ordalag som möjligt därför att en kunskapsteoretisk ståndpunkt då det gäller 
kvalitativ forskning, som brukar beskrivas som tolkningsinriktad, är att tyngden ligger på en 
förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i den verkligheten tolkar 
densamma.29 Det är sedan vår uppgift att tolka denna. 

2.4 Alternativa datainsamlingsmetoder 
En alternativ metod skulle kunna vara en enkätundersökning och det finns både fördelar och 
nackdelar med den metoden, jämfört med intervju och samtal som vi har valt. En fördel med 
enkäter är att de inte är lika tidskrävande som dessa. Men den standardisering av frågor och 
svar som en enkätundersökning leder till innebär en hög grad av styrning från forskarens sida 
när det gäller insamling av information. Ny kunskap som kommer fram under arbetets gång 
får inte möjlighet att påverka undersökningen.30 Det skulle vara till nackdel för vår 
undersökning. Vi har behov av flexibilitet och möjligheten att ändra frågorna under 
undersökningens gång. Eftersom man i enkäter oftast arbetar med fasta svarsalternativ gör det 
att många nyanser i respondenternas upplevelser, inställningar och reflexioner går förlorade. 
Är man, som vi, intresserade av ett djup i svaren så är inte enkättekniken den mest användbara 
tekniken.31 Med på förhand angivna svarsalternativ får vi dessutom bara svar som vi själva 
kunnat formulera i förväg, men å andra sidan skulle en fördel med fasta svarsalternativ vara 
att man kan ställa samma frågor igen vid en senare tidpunkt och göra jämförelser över tiden 
och också kunna jämföra olika gruppers perspektiv på samma sak.32 Enkätmetoden kräver 
alltså att vi på förhand vet en hel del om den som skall besvara enkäten och att vi på förhand 
kan avgöra vilken information vi vill ha från en bestämd person. Om dessa förutsättningar är 
uppfyllda och den som svarar på enkäten är väl motiverad att lämna uppriktiga svar så är 
enkäten en billig och bra metod.33 Av erfarenhet vet vi också att enkäter och enkätfrågor är 
svåra att utforma så att de ger den information man vill ha. Det är svårt att ställa rätt frågor.  

2.5 Studiens tillförlitlighet 

2.5.1 Validitet 
I vilken utsträckning mäter vi det vi avser att mäta? 
Vi har haft vår forskningsfråga klar för oss i arbetet med intervjuer och samtal för att i så hög 
grad som möjligt behålla fokus på det vi avser att studera. Vi har också försökt att utforma 
våra frågor så att de besvarar det vi vill ha besvarat. Ett stort underlag till våra frågor har vi 

                                                
28 Krohn Solvang, Bernt, Magne Holme, Idar, Forskningsmetodik (1997), s.335 
29 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004), s. 250 
30 Krohn Solvang, Bernt, Magne Holme, Idar, Forskningsmetodik (1997), s. 81 
31 Ekholm Mats, Fransson Anders, Praktisk intervjuteknik (1989), s. 83 
32 Ekholm Mats, Fransson Anders, Praktisk intervjuteknik (1989), s. 83 
33 Ekholm Mats, Fransson Anders, Praktisk intervjuteknik (1989), s. 13 
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hämtat från docent Göran Arvidssons bok ”Internpriser”.34 Vi har skickat de utskrivna 
intervjuerna till respondenterna för att få respondentvalidering. Målet med det är dels att vi 
ska få en bekräftelse på att vi har uppfattat deras verklighet på rätt sätt och att vi förmedlar 
rätt bild till läsaren. Det finns praktiska svårigheter med detta som vi får ta med i beräkningen 
och det är t.ex. att respondenten kan vilja censurera delar av intervjun i efterhand eller att de 
kan dra sig för att ge kritik för att vi har utvecklat en nära och positiv relation till varandra.35 

2.5.2 Reliabilitet  
Graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet. I vilken utsträckning får man samma värde 
om man upprepar undersökningen? 
Vi är medvetna om ämnets känslighet och att respondenterna vet att arbetet blir offentligt. Det 
kan inverka hämmande på svaren. ”Man är i vissa lägen angelägen om att säga rätt saker 
istället för hur det faktiskt är”, som en respondent uppmärksammade oss på. Respondenternas 
svar beror också i viss utsträckning på deras subjektiva uppfattning av internpriser och dess 
syften och mål i företaget vilket gör att vi inte har några objektiva hårddata att utgå ifrån. Det 
gör att det kan vara svårt att upprepa studien och få samma resultat, vilket är en strävan i 
graden av reliabilitet. Vår generella syn är dock att respondenterna varit öppna i sina svar 
vilket stöds av företagets uttalade policy att vara öppna för granskning. 

2.5.3 Objektivitet  
I vilken utsträckning påverkas studien av värderingar? 
När vi tolkar svaren från respondenterna så spelar vår bakgrund, förväntningar och 
förkunskaper in. Vi har alla en tendens att utgå ifrån oss själva när vi bedömer en annan 
människa och motiven till hennes handlingar. Möjligheten att dokumentera intervjuerna 
digitalt minskar dock risken för att informationen omtolkas i efterhand.36 Vi har också 
redogjort för vår förförståelse så att ni som läsare ska kunna ha vårt tolkningsperspektiv med 
er då ni läser arbetet. 

2.5.4 Generaliserbarhet  
I vilken utsträckning vårt resultat kan generaliseras för en större population? 
Vi har undersökt endast ett företag och det har betydelse för generaliserbarheten av våra 
resultat. En studie av endast ett företag kan i generaliserbarhet jämföras med vad som gäller 
för fallstudier som inte kan generaliseras till en större population i betydelsen hur många, hur 
mycket och hur ofta, för det krävs statistisk generalisering.37 Men även om vår studie inte är 
direkt applicerbar på andra företag och att den inte är idealisk om man vill generalisera kan 
uppvägas av att vi får en djupare förståelse, och den kan i sin tur öppna våra ögon för 
liknande situationer i andra företag och organisationer. Den kvalitativa metoden utgår från en 
bestämd verklighetsuppfattning och en av hörnstenarna i den bygger på antagandet om 

                                                
34 Arvidsson, Göran, Internpriser (1971) 
35 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004), s. 258 ff 
36 Ekholm Mats, Fransson Anders, Praktisk intervjuteknik (1989) 
37 Gummesson, Evert (Gustavsson, Bengt, red.) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2004), s. 126 
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helhetsperspektivet på världen och företeelserna i den. Det innebär kort sagt att varje kvalitet 
betraktas som en aspekt av helheten och varje enskilt data bildar aspekter av respektive 
kvalitet. Utifrån detta sätt att se kan man därför mycket väl genom endast ett fåtal fall ändå 
skapa sig en bra bild av företeelsen som de är exempel på.38 Vi har försökt att ha så många 
respondenter som möjligt, speciellt i de delar av produktionskedjan där vi tror att svaren på 
om ledningens syften uppfylls, har stor betydelse. Begränsningen har dock varit tiden och 
materialets omfattning. Det är möjligt, utmanande och spännande att arbeta med samhälls-
vetenskapliga frågeställningar. Men förutsättningen är att man är medveten om att det finns 
gränser för vad man kan uppnå. Samhällsvetenskapen presenterar inte en objektiv, 
värderingsfri och sann kunskap om studieobjektet. All kunskapsutveckling utgår ifrån en 
samling värderingar och därför är det viktigt att vi redogör för dem så gott vi kan för 
läsaren.39  

                                                
38 Eneroth, Bo, Hur mäter man ”vackert?”(1989), s. 76 ff 
39 Krohn Solvang, Bernt, Magne Holme, Idar, Forskningsmetodik (1997), s. 33 
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3. Internprissättningssystem  

I detta kapitel presenteras först olika typer av organisationsformer och vilken typ av intern-
prissättningssystem som passar bäst beroende på organisationsform. Sedan behandlas syftet 
med, och olika metoder för internprissättning. Sist presenteras synpunkter från forskare som 
forskat inom ämnet på senare tid.  

3.1 Organisationsform 
Vilket sätt man väljer att organisera och styra en verksamhet kan i sig vara minst lika viktigt 
för framgång som den teknologi man tillämpar, verksamhetens kostnader eller efterfrågans 
storlek.40  Ett organisationsschema beskriver förhållandet i företaget mellan chefer och dess 
enheter. Ett företag kan vara allt ifrån en centraliserad till en decentraliserad organisation. En 
centraliserad organisation kan liknas vid en pyramid med många nivåer, där alla beslut tas 
högt upp i hierarkin och de anställda är totalt styrda av dessa. En decentraliserad organisation 
kan liknas vid en platt organisation, där ledningen tillåter initiativ och beslutsfattande längre 
ned i organisationen utifrån tydliga regler.41 

Risken med en decentraliserad organisation är att ledningen inte har tillgång till samma 
information som mellanchefer har. Ledningens brist på relevant information leder till att 
uppföljningen av divisionernas resultat blir begränsad.42 Men det positiva är att cheferna på 
lägre nivå har möjlighet att påverka sin egen situation. Denna möjlighet ökar motivationen 
vilket i sin tur kan vara ett motiv för decentralisering, enligt Björn Lantz med flera, som i sin 
rapport hänvisar till författarna Sierringa och Wareherhouse (1982).43 
 
Göran Arvidsson presenterar i sin bok Internpriser fyra styrformer för beslutsprocesser 
beroende på vilken grad av decentralisering ett företag har: 
  
 

            Ökad grad av centralisering  
  
  
  

 Direktstyrning 
Programstyrning 
Ramstyrning 
Målstyrning   

            Ökad grad av decentralisering 
 

Bild: Fyra styrformer för beslutsprocessen.44 

                                                
40 Molander, Per, Nilsson Jan-Erik, Schick, Allen, Vem styr? (2002), s. 25  
41 Albertsson, Sten, Bengtsson, Bengt Arne, Lindstrand, Lars, Lundqvist, Olof, Företags Ekonomi (1997) s.298 
42 Emmanuel, Clive, R., Mehafdi, Messaoud, Transfer Pricing (1994), s. 90 
43 Lantz, Björn, Ceder, Andreas, Larsson, Jonas, ”Internprissättning i svenska börsnoterade bolag” (2002) 
44 Arvidsson, Göran, Internpriser (1971), s. 21 
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Direktstyrning, kännetecknas av att det är centralt styrt vilka åtgärder som ska vidtas på den 
lokala enheten. Det finns ingen handlingsfrihet på enhetsnivå, därmed inget behov att styra 
enheten med interna priser. Däremot kan priserna fungera som informationsbärare till 
ledningen för att de ska funna fatta rätt beslut på lång och kort sikt, alltså inget styrmedel. 
Programstyrning, även här fattas besluten centralt om hur enheterna ska agera. Huvudsyftet är 
att kunna göra rätt prioritering vid trånga sektioner. Priserna är inte ett styrmedel men kan 
användas för att jämföras med marknadspriser. 
Ramstyrning, ledningen strävar efter en decentraliserad verksamhet genom att sätta upp ramar 
för hur enheter får agera och det är tillåtet att anskaffa resurser utanför organisationen. På 
detta sätt kan ledningen också identifiera olönsamma verksamheter inom organisationen. 
Prissättningen fungerar främst som identifikation av verkliga kostnader men även som en 
väckarklocka för enheter med för höga kostnader. 
Målstyrning, enheterna ska agera i en decentraliserad organisation där de får mål de ska upp-
fylla, t ex lägsta möjliga kostnad eller ett avkastningskrav. Sedan är det upp till enheten att 
fördela tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt. Prissättningen är ett styrinstrument för 
ledningen att få individerna att agera på ett för organisationen nyttomaximerande sätt. 
 
Det finns ingen modell som direkt går att applicera på en organisation. Modellen måste 
anpassas efter den specifika situationen som råder inom organisation. Göran Arvidsson kons-
taterar att decentraliserade organisationer kräver ett ekonomistyrningssystem. Björn Lantz 
konstaterar att behovet av ett internprissystem uppstår som ett resultat av decentralisering där 
självständiga enheter på en internmarknad handlar med varandra, och där dessa enheters 
resultat utvärderas.45 Per Molander, m.fl., hävdar att prissystem är ett decentraliserat system 
eftersom var och en själv bestämmer hur mycket han eller hon ska köpa eller sälja.46 Bland 
många funktioner tjänar internprissättning till att förse ledningen med information för att mäta 
enhetens resultat (ofta lönsamhet); och beslutsfattande (som tillverka eller köpa, pris på 
slutprodukt, tillverknings volym).47 Att fatta beslut på lång och kort sikt med hjälp av den 
information som internprissättningen genererar är dock svårt. Dessa mål är svåra att förena då 
t ex ett långsiktigt investeringsbeslut kan påverka resultatet positivt på lång sikt men skapa ett 
sämre resultat på kort sikt.48 

3.2 Syften med internprissättning 
Göran Arvidsson har i sin studie om internprissättning definierat ett antal syften som 
företagen har när de använder sig av internprissättningen. För att systematisera dem har han 
delat upp syftena i tre huvudkategorier. 49 
Resultatbedömning externt:  

• Skapa underlag för anläggnings- och lagervärdering för bokslut. 

                                                
45 Lantz, Björn, ”FE-rapport 1998-366-” (1998) 
46 Molander, Per, Nilsson, Jan-Erik, Schick, Allen, Vem styr? (2002), s. 26  
47 Emmanuel, Clive R., Mehafdi, Messaoud, Transfer Pricing (1994), s. 89-90 
48 Holmquist, Daniel, Lindefelt, Carl ”Internprissättning inom processindustrin” (2004), s. 9 
49 Arvidsson, Göran, Internprissättning (1973), s. 21 
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• Skapa ett fiskalt pris för internleveranser mellan olika juridiska personer. 
Resultatbedömning internt: 

• Möjliggöra kontroll av internprestationsflödet. 
• Möjliggöra ”rättvis” resultatberäkning för levererade enheter. 
• Möjliggöra ”rättvis” resultatberäkning för mottagande enheter. 

Psykologiska syften: 
• Möjliggöra decentralisering för att skapa incitament till rationellt handlande. 

Styrsyften: 
• Skapa underlag för budgetering och kontroll av olika verksamhetsgrenar. 
• Ge enheterna relevant underlag för lönsamhetsbedömning och planering 
• Skapa underlag för val av inköpskälla (internt eller externt) för varor och tjänster. 
• Skapa underlag för prissättning av slutprodukter. 
• Kunna styra med priser istället för direktiv. 

 
Kenneth Merchant  och Wim Van der Stedes har även de delat in syftena för internpris-
sättning som företagen har att använda sig av i tre kategorier. Första syftet är att ge korrekt 
ekonomisk information så att berörda chefer fattar rätt beslut vad gäller produktions mängd 
och intern kontra extern försäljning respektive inköp. Andra syftet är att internpriset ska göra 
en avdelnings förtjänst mätbar, hos köpande respektive säljande avdelning. Vad som är viktigt 
att tänka på här är att en felallokering av priset kan skicka fel signaler vad gäller vinstgivande 
avdelningar. Dessutom finns det en risk att chefer känner sig orättvist behandlade. Tredje 
syftet författarna tar upp, är företagens intresse att flytta vinsterna från en enhet till en annan. 
Det syftet kan uppfyllas genom att man under- eller överprissätter en produkt på en 
tillverkande avdelning för att bestämma var i organisationen man vill ta ut vinsten. I multi-
nationella företag kan detta styras av lokala skatteregler, man föredrar att ta ut höga vinster i 
länder med låg skatt.50 För närvarande behandlas detta fenomen mycket bland forskare, men 
vi kommer inte att behandla det närmare, då det saknar relevans i denna uppsats. 
I Den nya Ekonomistyrningen har författarna delat in syftena i enlighet med Göran Arvidsons 
kategorisering men formulerat sig lite annorlunda och också delat upp dem i fyra kategorier. 
Den första är att kunna ge styreffekter. Här går det bra att använda marknadsbaserade priser 
eller kostnadsbaserade priser. Informationen man får, används för att handla ekonomiskt 
rationellt. Den andra innebär att motivera medarbetarna till ett ekonomiskt tänkande och för 
ett agerande som står i samklang med företagets bästa. Här gäller det att tydliggöra företagets 
faktiska kostnad, att ingenting är gratis och hur vi ska utnyttja företagets resurser på ett 
ekonomiskt ultimat sätt. Den tredje går ut på att möjliggöra en rättvis bedömning av resultatet, 
eller delar av resultatet, i företagets olika enheter. Här får enheten ansvara för kostnader de 
förbrukar och se vinster när de är effektiva. Men resultatbedömningen kan också ge bra 
underlag till värdering av tillgångar och även bra jämförelseunderlag gentemot den externa 
marknaden. Den fjärde är att skapa ett gott underlag för prissättning gentemot externa kunder. 

                                                
50 Merchant, Kenneth A, Van der Stedes, Wim A, Management control systems (2003), s. 262  
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Här belastas produkten med kostnaderna som uppstår under hela tillverkningsprocessen, 
underlaget blir priset på slutprodukten.51 

3.3 Metoder för internprissättningen 
Det finns många metoder för hur man på bästa sätt bör sätta priser på interna prestationer. Hur 
man gör är starkt kopplat till det syfte man har med styrningen. Vi tar upp några av de 
vanligaste metoderna här. 
Marknadspris kan användas om det finns en extern marknad eller ett uppskattat pris. Syftet är 
av beslutsfattande karaktär, hitta olönsamma produkter och avdelningar.52 
Marginalkostnad är beräknad genom att ta de direkta och indirekta kostnaderna på kort sikt 
för att producera en viss vara i en viss mängd. Denna metod är bara användbar om man 
använder ett kortsiktigt perspektiv.53  
Kostnadsbaserade priser här finns flera metoder, några av de vanligaste är aktivitetsbaserade 
kostnader, påläggskalkylens kostnader, divisionskalkylens kostnader, och bidragskalkylens 
kostnader.54 Denna typ av prissättning används när man vill tydliggöra kostnader och skapa 
incitament till att i första hand köpa inom företaget och därigenom utnyttja redan befintliga 
resurser.55  
Förhandlade priser innebär att köpande respektive säljande enhet förhandlar fram ett pris för 
en vara eller tjänst. Metoden kan enligt Göran Arvidsson vara lämplig när verkliga 
marknadspriser saknas och företaget vill agera som om det fanns eller om företaget vill ha 
komplett decentraliserade enheter.56 
Tvåprissystem innebär att vid ett transaktionstillfälle blir enligt Göran Arvidsson leverantören 
krediterad högsta självkostnad och mottagare lägsta självkostnad. Sedan jämför man 
kostnaderna mot den externa marknaden, då ser man om det är kostsamt eller lönsamt att vara 
självförsörjande.57 Men det finns fler tvåprissystem, författarna i Den nya Ekonomistyrningen 
presenterar en metod som innebär att man har ett fast pris som kan liknas vid ett abonnemang 
och ett rörligt pris som debiteras varje gång man nyttjar en vara eller tjänst. Abonnemangs-
priset täcker de fasta kostnaderna. Enligt författarna leder detta till ett beteende som ger ett 
optimalt resultat för verksamheten totalt sett.58 Eftersom priset är olika, kräver det ett 
omfattande konteringssysten och en omfattande omräkning vid bokslut.  

3.4 Aktuell forskning 
Vi har tagit del av en rapport som behandlar internprissättningen i svenska börsnoterade 
bolag. Författarna ville ta fram aktuell information om hur internprissättningspraxis ser ut i 
dag, vad gäller såväl syfte som metod. Målsättningen var att fylla denna kunskapslucka. De 
                                                
51 Ax, Christian, Johansson, Christer, Kullvén, Håkan Den nya Ekonomistyrningen (2002), s. 603 ff 
52 Arvidsson, Göran, Internpriser (1971), s. 41  
53 Drury, Colin, Management & Cost Accountiong (2002), s. 844 
54 Ax, Christian, Johansson, Christer, Kullvén, Håkan, Den nya Ekonomistyrningen (2002), s. 605 
55 Arvidsson, Göran, Internpriser (1971) s. 35 
56 Arvidsson, Göran, Internprissättning (1973), s. 34 
57 Arvidsson, Göran, Internpriser (1971), s. 52 
58 Ax, Christian, Johansson, Christer, Kullvén, Håkan, Den nya Ekonomistyrningen (2002), s. 615 
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kommer fram till att förekomsten av internprissättning som fenomen är relativt stort men 
något lägre än vid tidigare genomförda studier. De konstaterar också att studier om 
internprissättning utförda i USA skiljer sig markant, det kan vara svårt att jämföra resultaten 
med svenska förhållanden då huvudmotivet för internprissättning i USA är skattemässiga. 
Som huvudmotiv för att använda internprissättning i Sverige angavs främst att det var en 
funktionell nödvändighet, eftersom företaget var divisionaliserat. Vidare säger författarna att 
internprissättningens roll som ekonomiskt styrinstrument anses vara viktig. Resultatet när det 
gäller syftena som finns med val av specifika internprissättningsmodeller stämmer de väl 
överens med resultaten i tidigare studier. Det främsta kraven är att modellen ska vara enkel, 
att den ska fokusera hela företagets lönsamhet, att den ska upprätthålla divisionernas 
självständighet och öka kostnadsmedvetenheten. Detta kan förklara varför kompromissen 
självkostnadsbaserad internprissättning är så pass vanligt förekommande när marknadspris 
saknas.59 En standardkostnadsbaserade internprissättning fungerar ofta väl men det finns en 
risk att internpriser som fastställs på administrativa grunder leder till konflikter, om inte till-
vägagångssättets aggregerade nytta kan kommuniceras ut till berörda parter på ett tydligt 
sätt.60 
 
I modellerna förespråkas ofta att extern handel ska vara tillåten för att på så sätt skapa de rätta 
incitamenten för att ge organisationen måluppfyllelse. Detta är dock sällan tillåtet i 
verkligheten.61 En annan stor brist i de ekonomiska modellerna är att de saknar den viktigaste 
ingrediensen, människor. Det är så mycket som bara sker i modellerna och författare talar 
snarare om ekonomistyrningens, snarare än om ekonomistyrarnas uppgifter. Dessutom kan 
siffrornas uppgift snarare vara att skapa makt till beslutsfattarna i stället för att styra, med 
viktiga siffror kan de intala sig själv (och andra) att de har tillgång till fakta, som ger dem 
makt att bestämma.62 För att motverka den typen av suboptimering så tenderar företagen i dag 
att reglera internprissättningen centralt.63 En centraliserad internprissättning leder till färre 
konflikter. Det innebär att centraliserade organisation inte slösar bort tiden på konflikter och 
konflikthantering, men de riskerar också att gå miste om de rationaliseringar och 
effektiviseringar en livlig dialog kan medföra.64 För att få så positiv effekt av 
internprissättningen som möjligt måste styrinstrumentet hanteras på rätt sätt. Risken är att 
även centralt fattade besluten är influerade av den enskilde personens intresse i stället för 
organisationens måluppfyllelse.65 
Ekonomisk styrning kan ses som ett socialt fenomen, det produceras och reproduceras genom 
sociala interaktioner. Denna interaktion lyder under förgivet tagna föreställningsmönster som 
avgränsar aktörernas upplevda förutsättningar för handling.66 Därmed är det till stor del 
företagets kultur och de personella uppfattningarna som styr individen. Jimi Salomaa och 
                                                
59 Lantz, Björn, Ceder, Andreas, Larsson, Jonas ”Internprissättning i svenska börsnoterade bolag” (2002) 
60 Nordlund, David, Petterson, Johan, ”Praktisk tillämpning av internprissättning till standardkostnad” (2004) 
61 Salomaa, Jimi, Sydow, Niklas, ”Mer än ett pris-” (2006) 
62 Brunsson Holmblad, Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor (2005), s. 20 ff 
63 Lantz, Björn, ”FE-rapport 1998-366-” (1998) 
64 Salomaa, Jimi, Sydow, Niklas, Mer än ett pris- (2006) 
65 Hellström, Caroline, Thomasson, Anna, ”Internpriser inom offentlig verksamhet –” (2006) 
66 Blomquist, T, Packendorff, J, ”En studie av ekonomiska styrinitiativ i hälso- och sjukvården” (1998), s. 53 
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Niklas Sydow undersökning visar att principalagentteorin kan användas för att förklara de 
olika uppfattningar aktörer i ett internprissystem har. Vidare menar de att för att 
principalagentteorin skall gälla så måste informationsasymmetri råda.67  
 
Björn Lantz har konstruerat en modell för internprissättning vars syfte var att komma åt 
problematiken med aktörernas monopolstyrka inom en organisation. Det gäller att utveckla en 
modell som ger incitament att agera så att helheten gynnas. Detta uppnås genom ICE-
modellen som innebär att en tvådelad tariff förhandlas fram av aktörerna själva, är någon inte 
nöjd så har man rätt att gå tillbaka till förra årets tariff. På så sätt uppmuntras aktörerna att 
överge sin monopolstyrka. 68   

                                                
67 Salomaa, Jimi, Sydow, Niklas, ”Mer än ett pris-” (2006) 
68 Lantz, Björn, ”FE-rapport 1998-366-” (1998) 
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4. Agentteorin 

Hur gör företagsledningen för att få människor i organisationen att handla 
nyttomaximerande för hela företaget? Agentteorin behandlar problemet med att styra 
människor. Som delar i denna teori behandlas också problemet med kontrakt och 
asymmetrisk information.  

4.1 Principalen och agenten 
Agentteorin utgår ifrån att principalen delegerar ansvar till agenten som har i uppdrag att 
uppnå företagets mål och ge måluppfyllelse åt principalen. Agenten tenderar att smita ifrån 
sitt ansvar genom att minimera styrsystemen som gör prestationsbedömningar möjliga. I den 
ekonomiska teorin om principal-agentförhållandet har man som utgångspunkt att agenten ofta 
har möjlighet att utnyttja olika situationer till egen fördel.69 Dessutom ifrågasätter teorin om 
informationen i kontrakt och kontroller är tillförlitlig. Teorin är tillämplig och applicerbar 
även i andra situationer där maktförhållande råder.  
Teorin säger att en organisation består av ett nät av kontrakt mellan ägaren och varje anställd 
där båda parter agerar rationellt utifrån sitt eget självintresse för att maximera sin egen nytta. I 
och med att individer söker att optimera egen nyttan så leder det till suboptimeringar inom 
organisationen. Agentteorin baseras på ett antal idéer rörande egenintresse, ogynnsamt urval, 
moralisk risk, signaler, incitament, asymmetrisk information och kontrakt. Teorin utgår från 
att individer eftersträvar hög materiell standard och att de därför handlar utifrån ett eget 
intresse.70 Enligt Holmquist Daniel och Lindefelt Carl leder internprissystem till subopti-
mering.71 

4.2 Kontrakt  
För att principalen ska få måluppfyllelse så upprättas kontrakt. Dessa kontrakt ska i största 
möjliga mån skapa måluppfyllelse även för agenten. Därmed har principalen gjort vad denne 
kan för att minska agenterna starka incitament att fuska, uppfylla egna intressen. För att ytter-
ligare minska risken för fusk är det nödvändigt att principalen upprättar olika system för 
kontroll t ex ekonomistyrningssystem.72 Kostnaden för ekonomistyrningssystem får inte 
överskrida nyttan men de är nödvändiga då agentens handlande inte alltid gynnar principalen. 
Men dessa är ofta lätta för agenten att manipulera. Det finns även beteendebaserade 
kontrollsystem, där man bland annat vill kontrollera medarbetarnas beteende. Denna typ av 

                                                
69 Bakka, Jørgen, Fivelsdal, Egil, Lindkvist, Lars, Organisationsteori struktur kultur processer (2001), s. 218 
70 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori: -policy och –praxis (2003), s. 85 
71 Holmquist, Daniel, Lindefelt, Carl, ”Internprissättning inom processindustrin” (2004), s. 9 
72 Molander, Per, Nilsson, Jan-Erik, Schick, Allen, Vem styr? (2002), s. 25 
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kontrollsystem kräver ytterligare en ledningsnivå, vilken i sin tur medför negativa effekter i 
och med att ytterligare en agent kan smita från sitt ansvar.73 

4.3 Asymmetrisk information  
Trots kontrakt och kontrollsystem så är informationsfördelningen mellan principal och agent 
av vikt. Den som sitter på mycket information i en organisation får därmed automatiskt ett 
överläge som han kan bruka eller missbruka. Det är även aktörens förmåga att hantera 
motstånd som styr vilken makt individen har.74 Agenten har ofta information som kan för-
skjuta maktförhållandet mellan denne och principalen. När agenten besitter mer kunskap än 
principalen, har hon möjligheten att uppfylla egna intressen (opportunistiskt beteende), något 
som kan vara svårt eller omöjligt att upptäcka.75 I och med att egna intressen styr individen så 
är inga kontrakt heltäckande. Den moraliska risken uppenbarar sig i den stund kontraktet 
skrivs, när ett avtal är ofullständigt. När parterna har delvis olika intressen och där den ena av 
parterna kan anpassa sitt beteende givet att ett kontrakt har undertecknats.76  

                                                
73 Molander, Per, Nilsson, Jan-Erik, Schick, Allen, Vem styr? (2002), s. 30 
74 Andersson, Curt, Organisationsteori (1994), s. 92 
75 Bakka, Jørgen, Fivelsdal, Egil, Lindkvist, Lars, Organisationsteori struktur kultur processer (2001), s. 218 
76 Molander, Per, Nilsson, Jan-Erik, Schick, Allen, Vem styr? (2002), s. 27 
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5. Företaget 

I det här kapitlet presenterar vi företaget som vi studerat. Vi redogör kortfattat för företagets 
internprissättningssystem som sedan utvecklas vidare av respondenterna själva. Intervjuerna 
börjar med företagsledningen för att ge en övergripande bild av företaget och dess visioner. 
Efter det fortsätter vi i organisationen genom intervjuer med dem som arbetar med 
utformningen av internprissystemet, och sist kommer resursägare och resursköpare, de som 
direkt påverkas av köp- och säljförfarandet i verksamheten.  
Vi har valt att återge respondenternas svar i så subjektiva ordalag som möjligt därför att en 
kunskapsteoretisk ståndpunkt då det gäller kvalitativ forskning är att tyngden ligger på en 
förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i den verkligheten tolkar 
densamma.82  

5.1 Företagspresentation 
Företaget startade sin verksamhet år 1956 och har idag ca 3000 anställda över landet. 
Företaget är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst och företagets uppdrag är att 
garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, internet och andra 
publiceringsformer omfattande alla programområden. 
 
Organisationsschema: 

 
Företaget har en decentraliserad organisation och arbetar med målstyrning för att förverkliga 
sina mål och prioritera mellan olika verksamheter. Det nya ekonomistyrningssystemet är en 

                                                
82 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2004), s. 250 
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viktig del i företagets strävan att nå sina strategiska mål, och en viktig del av detta system 
utgörs av internprissättningen.83  

5.1.1 Fakta om företagets internprissättningssystem 
Företaget har infört en företagsgemensam prislista som ska underlätta arbetet med att jämföra 
programkostnader som ingår i kärnverksamheten, över hela landet. Administrationskostnader 
för den centrala ledningen i företaget läggs inte på de interna priserna och inte heller på de 
olika enheterna. Distributionskostnader, kostnader för gemensamma arkiv och teknisk 
utveckling m.m. belastar inte heller enheterna. 
På enheterna finns två typer av administrationskostnader: 
 Enhetsledning och strukturkostnader (de finns inte med i prissättningen). 
 Resursbokningspersonal, planerare, verkstadschef – den administrationen läggs på 

priserna och står för cirka 5 % av priset. 
Modellen för internprissättningen är självkostnadspris plus pålägg. Företaget prissätter interna 
resurser både i form av personal och maskiner, ”personal & plåt” som det interna uttrycket är. 
För personal används verklig genomsnittlig lönekostnad i företaget i kombination med en 
högt utnyttjad årsarbetstid + ett overheadpålägg på 5 %. Det pålägget är medvetet lågt därför 
att man via prislistan inte ska behöva betala för sådant som man själv inte kan påverka. 
Teknik och maskiner prissätts genom att kapitalkostnaden divideras med den troliga 
ekonomiska livslängden + en kalkylränta. 
Vi har studerat en typisk produktionskedja för företagets kärnverksamhet. Det är den mellan 
resursägare och resursköpare på de programproducerande enheterna.  

 
Den tekniska enheten köper in tekniska resurser till företaget och de programproducerande 
enheterna disponerar sedan dessa resurser på enheterna och för det betalar de en kapital-
kostnad månadsvis. På kapitalkostnaden läggs sedan vissa driftskostnader och overhead-
kostnader, innan resurserna prissätts i den företagsgemensamma prislistan. Efter priserna i 
                                                
83 Intervju med ekonomidirektör företaget 24 mars 2006 
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prislistan hyr sedan resursägarna ut dessa resurser till projekten och programmen på samma 
enhet.   

5.2 Intervjuer med företagsledningen 

5.2.1 Intervju med ekonomidirektör 
Jag började som ekonomidirektör 2002 och det nya ekonomistyrningssystemet 
implementerades 2003. Det fanns någon sorts internpriser innan dess men det sågs mest som 
låtsaspengar. Förr hade företaget ett budgetfokus och frågan var då ”hur stor budget får jag?” 
Fokus låg inte på verksamheten utan på förutsättningarna för verksamheten. Enheterna fick en 
fast budget till 80 % av vd och resten som en rörlig del från programledningen. Nu får 
enheterna endast ca 20 % av sin budget som en fast del och den delen ska täcka viss 
administration. Resten, ca 80 %, får enheterna som en rörlig del från programledningen. Att 
den är rörlig innebär att man förhandlar om programuppdrag och kostnader. 
Det var den övergripande problembilden och jag ville åstadkomma förändringar som skulle ge 
drivkraft ut i verksamheten. Nu är grundtanken ett utvecklingsdrivet företag. Utveckling i tre 
dimensioner, tre fokus eller tre överlevnadsfaktorer, och det innebär: 
 
1. Programkreativitet (-utveckling). Hunger! Pitcha nya program. 
2. Produktivitetsutveckling – ”mer program för pengarna”. Det handlar mycket om att 

spara pengar och det laddar inte någon energi i verksamheten. En avdelning har ökat sin 
utsändning med 300 % med en budgetökning på endast 40 %. Vi har varit bra på att öka 
produktionsvolymen, men den andra sidan, att producera lika många timmar till halva 
priset – är inte roligt. Vi jobbar med timkostnaderna, som en strategi. 

3. Spara pengar. Laddar inte någon energi, men: ”mer pengar till programmen” ger bra 
energi!  Programbudgeten ska öka och alla andra kostnader ska minska till förmån för 
programbudgeten. Eftersom verksamheten inte drivs i något vinstsyfte, hur ska man då 
kunna definiera om verksamheten går bra? Hur definierar man dåliga och bra pengar? Jo, 
definitionen blir programbudgeten vs alla andra kostnader.  
 

De centrala begreppen och målen är alltså: Programkreativitet, ”mer program för pengarna” 
och ”mer pengar till programmen”. 
För att åstadkomma det här krävs en åtgärdslista och den består av tre punkter:  
 En valuta både internt och externt. Vi hade skenande inflation på den interna valutan, 

som uppfattades som låtsaspengar och därför var vi tvungna att skapa ett verkligt värde 
även för den interna valutan.  

 Kapitaldebitering därför att i det gamla systemet kostade inte intern teknik något. Idag är 
det så att all teknik du har, oavsett finansiering, betald, leasing, avskriven – allt kostar 
pengar och har en prislapp. Vi har en strikt hållning som innebär att teknik kostar pengar 
oavsett hur gammal den är.  

 En prislista för hela företaget – och principerna för den är: 
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1. Verklig kostnad. T.ex. snittlönen för en anställd dividerat med ett högt 
utnyttjande blir timpriset. 

2. Overheadpåslag 5 % på timpriset. Det är ohyggligt lågt men vi vill inte ge 
projektledarna ett påslag för saker de inte kan påverka. På det här sättet blir 
strukturkostnaderna synliga därför att olönsamhet i form av dyrt bundet kapital blir 
synligt.  

Förr hade enheterna egna prislistor där de ”prisade in” underutnyttjande. T.ex. så blev en 
studio i Sundsvall väldigt dyr jämfört med en studio i Stockholm därför att den i Stockholm 
var mer utnyttjad. Då var det omöjligt att jämföra programkalkylerna mellan enheterna. Den 
huvudsakliga anledningen till en gemensam företagsprislista är att den svåraste dialogen för 
vårt företag är den mellan programcheferna (genrechefer) och de programproducerande 
enheterna, alltså den s.k. ”price-valuediskussionen”. Vi vill att det ska råda en tydlighet i 
förutsättningarna, en resurstimme ska kosta lika mycket i hela landet. Med en gemensam 
prislista ser man tydligt hur mycket volymresurser som läggs in i varje program och det ger en 
drivkraft mot produktivitetsutveckling.  
Vad åstadkommer då detta? Vi har två funktioner i företaget som styr det absolut viktigaste 
för vår ekonomi, det är projektledarna och resursägarna. Projektledarna är de som köper 
resurser och som ansvarar för budgeten i programprojekten.  
De ska: 
 Jaga kostnader  
 Ha rätt fördelning av pengarna. De ska fråga sig - vad är smartast att lägga mina pengar på 

och hur kan jag maximera min programbudget? 
 Tänka ut och pröva nya idéer både när det gäller metoder och program.  
 Söka och sprida sina lärdomar! Kommer man på nya smarta lösningar så ska man dela 

med sig av den erfarenheten till sina kollegor som också kan dra nytta av den. 
 
Resursägarna är leverantörer och de som hyr ut/säljer interna resurser. De ska: 
 Ha rätt dimensionering av sina resurser. Det är bättre att köpa in extra resurser vid 

produktionstoppar istället för att ha för stor skjorta på sommaren då det är stiltje i 
verksamheten. 

 Ha rätt kompetens på sina resurser. Företagets nya strategiska plan är att alla anställda ska 
kunna minst två saker, ha två kompetenser. Det gäller att så många medarbetare som 
möjligt kan flera saker. Vi måste ha flexibilitet så att resurserna utnyttjas, vi kan inte ha 
någon som sitter och rullar tummarna när det är brist någon annanstans. Man ska på 
individnivå börja undra om man inte är utbokad och sträva efter att vara attraktiv och 
utbokningsbar.  

 Ansvara för att hålla kostnaderna i schack men också jaga intäkter via projektledarna. 
 
Detta är ekonomins två linor, ekonomisystemet är uppbyggt så att det är projektledarna som 
sitter på majoriteten av pengarna och köper resurser intern eller externt. Det är resursägarna 
som är leverantörer. 
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Internprislistan är väldigt central för att få hela det här maskineriet att snurra precis som vi 
vill. Det var några principer som vi slog fast i detta:  
 en prislista 
 inte prisa in overheadkostnader och outnyttjade resurser 
 använda verklig kostnad och ett högt nyttjande 
Sedan händer saker i verkligheten som gör att man behöver gå in och göra justeringar. Om vi 
hade haft en lägre självförsörjningsgrad med teknik m.m. så hade detta varit lättare. Då skulle 
vi kunna styra det här superenkelt. Men vi vill, och vi har krav på oss, att ha en väldigt stor 
produktionsapparat. Vi vill också att den är spridd över hela landet, så vi måste acceptera att 
vi har en väsentlig del strukturkostnader för vi vill vara en decentraliserad organisation. Vi 
har så många programtitlar och engångsproduktioner så vi måste acceptera strukturkostnader, 
det är ett strategiskt ställningstagande. Enheterna är olika i landet och inte jämförbara med 
varandra. Därför behöver vi skräddarsydda budgetdiskussioner. Men, om det åtminstone är 
lätt att jämföra programbudgeten då kan hela programuppdragsprocessen gå smärtfritt. Sedan 
får jag och vd ha problemet med strukturkostnaderna. 
 
Vem bestämmer prislistan? 
Vi (företagsledningen) bestämmer prislappar och principer centralt. Men vi gör det i samråd 
med nyckelpersoner ut på enheterna.  
 
Vilka har ett ekonomiskt ansvar? 
Alla har ett ekonomiskt ansvar, ett strikt resultatansvar. Ute på enheterna har enhetscheferna 
det stora ansvaret, sedan kommer programcheferna, projektledarna och resursägarna. Vi har 
en transparens i ekonomin i företaget för att skapa ett ”grupptryck” och kostnadsmedvetande 
hela vägen ner i kedjan från staben till golvet. Om en enhet gör av med för mycket pengar så 
påverkar det en annan enhet som då får mindre pengar och genom en transparens i 
redovisningen så skapas då grupptrycket. 
 
Är det tillåtet att handla externt? 
Det är upp till varje enhet hur man vill hantera det. Vissa enheter köper alla resurser av ett 
visst slag externt. Men har man en massa resurser av det slaget anställda så måste enheten ha 
restriktioner på hur fria projektledarna får vara i sina köp. Det enda jag har sagt är att målet är 
att kunna säga till projektledaren: ni köper där ni vill ha men det krävs två saker: Att man är 
trygg som enhetschef med att projektledaren inte köper en resurs utifrån om vi har en likadan 
ledig resurs internt. Det ska vara rätt dimensionering och de ska ha hög kompetens. 
Vi har prissatt så lågt är att det inte borde vara dyrare att handla inom företaget. Jag blir 
väldigt förvånad varje gång någon kommer och säger att det är dyrare att handla intern än 
externt. Då är det något som är fel, för vår personal är inte så överbetald så att lönen skulle 
vara högre än vad omkostnader och allt annat skulle bli som ingår i priset för att handla 
externt. Problemet vi har är snarare att vi är för högt dimensionerade och att vi inte alltid har 
rätt kompetens. Det gör att de flesta enheter har restriktioner för hur man får gå ut och handla.  
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Vi behöver bemanna ner på resurssidan för att kunna köpa in när vi har produktionstoppar. 
Problemet är att arbetsrättslagstiftningen och våra kollektivavtal gör att det blir svårt att få 
ihop med det politiska kravet på mångfald som innebär att vi ska plocka in nya människor i 
våra program hela tiden. Vi har ett krav på oss att ha en hög variation. Men det finns inga 
arbetsrättsformer för att göra den typen av anställningar. Så den gamla tanken med projekt-
anställningar fallerar vilket gör att vi höjer självförsörjningsgraden och gör oss återigen 
mindre flexibla. Så det är en utmaning – bredden i typen av utgivningar – föränderligheten i 
projekten och att vi finns på så många orter i Sverige.  

5.2.2 Intervju med chefscontroller 
Varför har företaget internprissättning? 
Vi har haft någon form av internprissättning på företaget sedan 70-talet, tror jag. 1983 gick vi 
över till något som vi kallade för ”köpa-sälj”, då vi gick från låtsaspengar till lite mer riktiga 
pengar. Sedan har vi ändrat ekonomistyrningsprinciper ungefär vart femte, vart sjunde år. Det 
tror jag är bra för att när ett syfte är uppnått så formuleras ett nytt. Dessutom finns en stor risk 
att det efter några år skapas felaktiga beteenden genom att man försöker lura systemet.  
Det första syftet vi hade var att projekten inte skulle använda för mycket resurser. Sedan var 
fokus på att minska våra resurser och det skulle åstadkommas genom att prissätta dem högt, 
det här är i slutet 1980 början av 1990. Sedan kom en period då vi hade nått en bra nivå på de 
resurserna och då använde vi interprissättningen till att fördela företagets kostnader på 
programmen. I slutet av 90-talet, i början på 2000 så hade vi olika prislistor på enheterna. Att 
en enhet hade ett lågt utnyttjande av sina resurser skulle visas i priset genom att man tog ut 
hela kostnaden på de timmar som man lyckades debitera. På det sättet blev produktionerna 
dyrare på de platser där man hade ett dåligt utnyttjande av sina resurser. Syftet var att fördela 
kostnaden och visa vad det kostar att göra program på olika platser. De olika enheterna skulle 
bära sina egna kostnader. Sedan gjorde vi en stor förändring runt 2001. Istället för att låta 
enheterna spendera sin budget fritt och själva bestämma vilka program de skulle göra så 
ändrade man 2001 helt och hållet principen. Man utgick nu istället ifrån frågan – vad är det 
för program som vi vill ge publiken?  
Efter det beslutet beställde man programmen. Vad behöver då programledningen för 
ekonomisk information från programmen/enheterna för att klara av det här? Vi behövde en 
enhetlig prislista satt efter genomsnittliga löner, kapitalkostnader och ett högt nyttjande av 
resurserna. Vi har idag stort fokus på strukturkostnaden, men jag vill att vi ska föra över fokus 
på programkostnaden. Att jobba med internpriser ger en bättre bild av vad ett program kostar 
totalt sett. Den goda effekten är att det blir tydligt ute på enheterna om de har mycket 
outnyttjade resurser. Och då är syftet inte att resursägarna ska få ut de här outnyttjade 
resurserna på programmen, för då blir bara programmen dyrare. Enhetens främsta mål är att 
med attraktiva programförslag, både till innehåll och ekonomi, skaffa sig fler uppdrag till 
enheten så att de på ett effektivt sätt kan utnyttja sina resurser. Målsättningen är att vi ska ha 
en flexibel organisation och därför behöver vi sänka vår självförsörjningsgrad. Vi ska istället 
kunna ta in resurser utifrån när det behövs. 
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Vilka syften har företaget med internprissättningen? 
Huvudsyftet är en gemensam prislista för hela företaget för att kunna jämföra 
programkostnaderna. Den goda effekten av detta är att strukturkostnaderna synliggörs.  
 
Här är exempel på ”syften i praktiken”84. Vilka passar in på er verksamhet?  
 Resultatberäkningar? Väldigt viktigt, vi vill ju få ut mera program för de pengar vi har. 

Mer program för pengarna och mer pengar till programmen.  
 Löpande kalkylering, kostnadsbokföring?  För enheten är det viktigt att mäta om man 

klarade sin produktion till beställt pris. Som beställare har vi större fokus på programmets 
innehåll och kvalitet än på löpande kalkylering, kostnadsbokföring och uppföljning.  

 Att mäta enheternas effektivitet? Det gör vi med hjälp av strukturkostnaden. Det är med 
smartare programproduktion som vi ska nyttja våra resurser. Här finns en konflikt i att 
enheterna gärna vill lägga lite mer resurser på programmen för att få ett bättre utnyttjande 
av sina resurser och därmed en lägre strukturkostnad. Det gör att det inte finns någon 
riktig sporre i att sänka programkostnaderna. Men den sporren finns i konkurrens-
situationen mellan enheterna därför att programledningen väljer de programförslag som 
använder minst resurser, om de i övrigt är likvärdiga.  

 Lönsamhetskalkyler? Vi ska producera så mycket som möjligt för våra pengar och inte 
dela dem ut till våra aktieägare, det är en stor skillnad mellan oss och ett vinstdrivande 
företag. Pengarna är inte målet utan pengarna är medlet för att nå målet.  

 Att sporra, öka kostnadsmedvetande m.m? Ja, det var nog vårt första syfte med 
internprissättning över huvud taget. Förståelse för att även interna resurser kostar pengar 
och inte bara externa resurser. Jag tycker att vi har ett bra kostnadsmedvetande i företaget 
idag så det är inte huvudsyftet längre.  

 Beslut av typen ”tillverka eller köpa”? Ja, absolut eftersom syftet med priset är att se 
vad programmen kostar. 

 Prissättning (extern)? Vi eftersträvar inte att ha marknadspriser. 
 Investeringsbedömningar? Ja. Kan jag med den interna intäkt jag kommer att få för den 

här resursen få den lönsamhet som krävs eller ska jag hyra istället? 
 Skatteskäl? Nej. 
 
Det här är en mer systematisk gruppering av syftena efter tre huvudklasser85, kan du 
kommentera även dem? 
Redovisning och uppföljning: extern 
 Skapa underlag för anläggnings- och lagervärdering för bokslut 
 Skapa ett fiskalt pris för internleveranser mellan olika juridiska personer 

Nej, vi har inte som syfte att kunna göra externa jämförelser eller att konkurrera med 
externa leverantörer eller att nyttja det för ovanstående punkter.  

 
 

                                                
84 Arvidsson, Göran, Internprissättning (1972), s. 20 
85 Arvidsson, Göran, Internpriser (1971), s. 33 
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Redovisning och uppföljning: intern 
 Möjliggöra kontroll av internprestationsflödet? Ja, vi använder prissättningen också 

för att följa nyttjandet av de interna resurserna (med hjälp av strukturkostnaden) och 
självklart för att göra en snabb jämförelse mellan olika enheters insatser för likartade 
produktioner. 

 Möjliggöra ”rättvis” resultatberäkning för levererande enheter? Se ovan angående 
jämförelser 

 Möjliggöra ”rättvis” resultatberäkning för mottagande enheter?  
 
Psykologiska syften: 
 Möjliggöra decentralisering för att skapa incitament till rationellt handlande? Ja, 

men jag beskrev svårigheten och motsatsförhållandet med att enheten egentligen skulle 
vilja bruka mer resurser på ett program för att få ett bättre nyttjande av sina egna resurser 
och därmed lägre strukturkostnad. 

 
Styrsyften: 
 Skapa underlag för budgetering och kontroll av olika verksamhetsgrenar? Ja. 
 Ge enheterna relevant underlag för lönsamhetsbedömning och planering? Ja. 
 Skapa underlag för val av inköpskälla (internt eller externt) för varor och tjänster? 

Nej, centralt ifrån kräver vi inte att de ska nyttja egna resurser men självklart måste varje 
enhet skaffa interna regler som kräver att man nyttjar egna resurser och att man försöker 
jämna ut produktionen så att färre intag behöver göras. Men vi använder inte priset till att 
reglera detta 

 Skapa underlag för prissättning av slutprodukter? Ja, det är själva grunden. 
 Kunna styra med priser istället för direktiv? Nej, man behöver direktiv också. 
 
Hur sköter ni uppföljningen av era syften? 
När vi har bestämt en budget som ett projekt ska få så följer vi upp den både på prognos och 
faktiskt utfall. De siffrorna använder vi sedan dels för varje enskilt projekt, för att fatta nya 
beslut om projektet som t.ex. fortsätta eller lägga ner. Och dels för att få en bättre bild vid 
jämförelser med andra program. Vad gäller den andra delen, att se på resursutnyttjandet, så 
har vi saknat ett väl fungerande system för att följa upp resursutnyttjandet, men där blir vi allt 
bättre. Vi måste dock sätta gränser, ibland läggs för mycket tid på den interna uppföljningen. 
Kostnaden för det motsvarar inte nyttan, och det är en risk med internprissättning. Vi måste 
bli bättre på att tala om vad våra syften med internprissättningen är. Många är inte medvetna 
om dem. 

5.2.3 Intervju med controller 
Du är en av dem som arbetar med den företagsgemensamma prislistan. Hur går det 
arbetet till? 
Prislistan för 2007 ska vara klar i februari 2006 och görs på 2005 års utfall. Jag och en annan 
controller har videokonferenser med alla enheter och de är representerade av en grupp utsedd 
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av respektive enhetschef. Vi samlar in åsikter om förändringar i prislistan - det kan vara en ny 
kamera på marknaden som behöver föras in i prislistan, en ny yrkesfunktion som behöver tas 
med, åsikter om att priset är fel, synpunkter på debiteringsregler m.m. Sedan går jag och den 
andra controllern igenom vad som är matnyttigt.  Vi sköter prislistan för personal och 
tillsammans med tekniska enheten sköter vi också prislistan för teknik.  
Vår ekonomistyrningsmodell på enheten består av tre ben: 
 
Administrativa kostnader 
overheadkostnader 

Produktionsresurser 
(resursägare) 

Projekt/program 
(resursköpare)  

- kostnader för 
administration,  ekonomi-
avdelning och personal-
avdelning 
- chefer på enheten 
 

Här finns interna resurser 
som programmen använder.  
- löner till personalresursen 
- kapitalkostnad för 
produktionsresurserna 
- datalicenser  
- serviceavtal 

Köper 
- interna resurser 
- externa resurser 

 
Första benet är administrativa kostnader och overheadkostnader. Där ingår kostnader för 
administrativ personal, ekonomiavdelningen och personalavdelningen. Här ingår också löner 
till ledningen på enheten. Det kan också finnas andra kostnader som datorer, men det skiljer 
sig en aning på olika enheter. 
Andra benet är produktionsresurser (resursägare). Här ingår kostnader för program- och 
produktionspersonal och tekniska resurser. Dessa hyrs ut/säljs till projekten på enheten. De 
tekniska resurserna som resursägaren förfogar över på enheten debiteras de en kapitalkostnad 
för månadsvis. Det är den tekniska enheten som äger dessa. Om inte kostnadspaketet matchar 
med debiteringarna ut på programmen så uppstår en strukturkostnad. En viktig styrprincip är 
att vi ska få ut alla kostnader på programmen - i slutändan är programmen våra 
kostnadsbärare. I den bästa av världar ska den totala kostnadsmassan på den här delen 
”produktionsresurser” nollas av interna intäkter från programmen.  
Det tredje benet består av projekten/programmen som köper resurser av enhetens 
produktionsresurser till priserna i företagets gemensamma prislista. De köper även resurser 
externt om det behövs och är motiverat.  
Förr i världen så styrde vi egentligen bara på projekt/programstapeln. Då var det av intresse 
för varje enhet att lämna in så billiga programförslag som möjligt och enheterna blev experter 
på att underprissätta programmen. Det innebar att de kunde vinna över andra enheter i 
konkurrensen om programproduktionen, på grund av underprissättning – men i dagsläget blir 
du bedömd både på hur bra och hur billiga program du gör. Det är också av betydelse hur lite 
strukturkostnad du har och hur liten kostnad för administration och overheadkostnader du har. 
Det betyder att de här är kommunicerande kärl – produktionsresurser och projekt. 
Produktionspersonalen är intresserad av att debitera ut så mycket tid som möjligt och 
projektledare och programcheferna är intresserade av att programmen ska bli så billiga som 
möjligt. Förr i världen var det så att det var mycket större tryck från enheterna att hålla nere 
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debiterade timmar i beräkningen av projekten, men i dagsläget noterar vi att de är måna om att 
hålla det ganska högt. 
När vi bestämde oss för att ha en gemensam prislista så blev det väldigt mycket fel eftersom 
man hade idén att enheterna skulle gå med noll. Men nu, eftersom att de har olika struktur-
kostnader i budget, så har man löst det. 
Men det finns vissa avdelningar som har ett nollkrav?  
De flesta avdelningar har ett nollkrav. 
 
Programmen får idag en påse pengar som ska räcka till externa, interna och enhetsinterna 
kostnader. De har valfrihet att lägga pengarna där de vill, och det är jättebra. Förr var det 
riktiga pengar och Kalle Anka pengar, men det hör man aldrig talas om längre. 
När jag började på företaget var det ganska svårt för ledningen att bestämma åt vilket håll vi 
skulle gå. På enheterna var man beroende av att sysselsätta sin gamla programpersonal och 
göra de program man brukade. I dag däremot är det så att enheten får en påse pengar och 
programdirektiv som väldigt tydligt talar om vad de ska göra.  Det är inte upp till enheterna 
att producera vilka program som helst. Syftet är naturligtvis att företaget ska ha den teknik 
och personal vi behöver. Vi ska få ut mer och mer program hela tiden, ledningen ska 
bestämma inriktning på vad och hur vi ska producera - så visst har företaget blivit väldigt 
centralstyrt. Men företaget måste vara snabbfotat och anpassa sig på marknaden. 
Vi har ett tryck mot billigare och smartare produktionsmetoder men vi har för mycket 
resurser. Utrangeringar av tekniska resurser är enkelt men uppsägningar av personal är 
fruktansvärt besvärligt. Ofta är det så att de sist anställda får gå först och de sist anställda är 
kanske ofta de multikompetenta fantasterna som jobbar mycket. Det blir stora pensions-
avgångar nu, så på några års sikt kommer det att rätta till sig. 
Vi jobbar mycket med budgetinstruktioner på företaget. När man bygger upp budgeten så ska 
man ha riktiga instruktioner, de rätta kostnaderna. Vi håller på att lansera en speciell projekt-
ledarrapport där projektledarna kan knappa in sitt produktionsnummer och få upp sina 
debiteringar i klartext ur vårt planerings- och debiteringssystem. De kan se sina bokningar på 
yrkesfunktion, namn, timmar, normaltid, övertid och belopp. Vi ska också göra en rapport till 
resursägarna där de kan se sina utdebiteringar som då är motsvarande intäkt. Då kan man titta 
på ”Nisse Pettersson” hur många timmar han har gjort och mot vad. Man kan se resurs-
förbrukningen på varje resurs. Det kan tyckas att det blir lite tufft att se detta på varje person, 
men så är det.  
Även om företaget har haft en ekonomistyrningsmodell så fanns det så sent som förra året 
vissa ute på enheterna som bara följde upp de externa pengarna. Men med vårt nylanserade 
planerings- och debiteringssystem så jobbar alla nu efter samma modell och de följs också 
upp efter samma modell. Vi har månadsuppföljning nu men med de nya rapporterna till 
projektledarna och resursägarna så kommer alla att kunna följa upp sina debiteringar varje 
vecka. Det här underlättar också vid kalkylering av nya program.  
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5.2.4 Intervju med tekniska enheten 
Tekniska enheten köper in all teknik och hyr sedan ut den till enheterna. Enheterna blir 
debiterade för det de har i sitt anläggningsregister, alltså den utrustning som enheterna 
förfogar över. 
 
Hur prissätter ni en teknisk resurs för kapitaldebitering? 
Det finns en färdig formel för det som består av: 
Inköpspriset + en räntesats där bla inflation, risk och finansiering av investeringsbudgeten 
ingår + 6 års genomsnittlig avskrivningstid. 
Hur prissätter ni en maskin då den är avskriven? 
Det är ingen skillnad, så länge man har resursen så får man betala för den enligt den här 
formeln. Detta är investeringsdrivande och leder till frågor som ”varför ska jag vara duktig 
och behålla den här maskinen i 10 år när jag får betala fullt pris hela tiden?” Efter 6 år vill jag 
ha en ny! Det här är en förenklingsmodell, och vad det leder till för beteenden det kan man 
alltid diskutera, om det är bra eller inte. 
Blir det konflikter om detta? 
Inte mycket konflikter men det blir diskussioner. 
 
Företagets gemensamma prislista: 
Resursägaren har en totalkostnad för resurserna och en intäkt från projekten. I den bästa av 
världar ska summan av dessa vara 0. Men det är den ju inte. 
Blir det synligt vad man har för strukturkostnader? 
Ja, och det kan bero på olika saker. Priset kan vara felberäknat, man kan ha använt fel antal 
nyttjandetimmar, eller man kan ha ett under- eller överutnyttjande av resursen på enheten. 
Men hur fastställer man nyttjandegraden av resurserna? Olika enheter har ju olika 
nyttjandegrad? 
Vi fastställer timpriset eller nyttjandegraden en gång om året. Vad är rätt? Ska man gå efter 
högsta nyttjandegraden av en resurs i företaget? Det innebär att alla andra kommer att få en 
strukturkostnad. Vi har valt en nyttjandegrad som ligger i den övre kvartilen. Sedan tillämpas 
inte principerna för att debitera rakt av, man använder lite olika… 
 
Det finns möjligheter att manipulera systemet. Genom att debitera ut personalens totala 
årsarbetstid t.ex. - vilket då innebär att de aldrig har semester, aldrig är sjuka och aldrig är på 
utbildning. Då tar man tar helt enkelt bokningslakanet från första januari och drar ett streck 
över hela året. 
Vad blir effekten om man debiterar fel antal timmar (för många)? 
Ytterst får man för mycket pengar. Om timpriset på personal bygger på 1450 timmar och du 
debiterar ut 1900 timmar – då får du ju för mycket pengar. 
Ett annat sätt, om man har för lite pengar i programbudgeten, är att debitera en billig resurs 
men använda den dyra istället. Det finns många sätt att manipulera det här på om man vill.  
Vad får det för konsekvenser? 
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Någonstans uppstår en strukturkostnad – det ser ut som om maskin x aldrig används. Sedan 
kommer de och säger att de behöver ha flera maskiner. Så tittar man och ser att de maskiner 
de har används inte. Men det gör de.  
Hur kan man då motivera att maskinerna ska vara kvar, om de inte används? 
Det blir konstiga diskussioner… Jag tycker man ska föra ett resonemang om vi överhuvud-
taget ska acceptera en strukturkostnad. Jag tycker att det är helt fel att acceptera en struktur-
kostnad och om man ändå gör det så ska man veta exakt varför. Inte budgetera med en 
strukturkostnad som inte är definierad, för på det sättet tillåter man manipulationer.  
Hur prissätts en studio? 
Vi använder anskaffningskostnaden av tekniken. Vi har aldrig med hyror i prissättningen och 
inte drift av lokalerna eller infrastruktur som telefoner, datoranslutningar m.m. Sedan tittar vi 
lite grann på hur det ser ut på marknaden när vi sätter priset. Om vissa resurser blir för billiga 
så driver det upp nyttjandet. Om vi inte vill att det ska gödslas med en resurs så kommer vi 
fram till ett pris enligt formeln, men sedan kan vi sätta ett annat pris ibland.  
Kan ni sänka priset också om det är lägre på marknaden? 
Då gör vi en värdering. Om marknaden tillhandahåller den här resursen billigare än vad vi kan 
köpa in den och drifta den för, då finns det ingen anledning för oss att ha den. Men det händer 
aldrig. 
Det är alltså inte billigare att köpa på stan? 
Det finns alltid en billigare resurs på stan, vid något tillfälle. Om du behöver en viss resurs 
och det sitter en frifräsare på stan som inte har något jobb så är det klart att han prisar ner sig 
just då. Den typen av underprissättning kan vi inte möta. Så det finns tillfällen. Samtidigt 
kommer vi in på andra intressanta saker och det är att när vi minskar på våra resurser, det 
gäller främst personal, så ökar priset på marknaden. När vi minskar vår personal och blir mer 
beroende av marknaden utanför så ökar efterfrågan och då går priserna upp. Så vi är också 
marknadsstyrande eftersom vi är så stora. Våra priser blir marknadsstyrande. 

5.2.5 Intervju med utvecklingschef 
Min bild av internprissättningen på företaget är att den har ett syfte och ett mål men hur saker 
och ting är prissatta är ”ad hoc”. Det finns mycket att jobba med för att få de effekter som 
man vill ha. Priserna måste sättas av dem som ser helheten i företaget och har den i främsta 
rummet och efter målet vad vi ska uppnå med vår internprislista Det är ju ett väldigt effektivt 
sätt att styra vår verksamhet. Allt som säger att vi inte ska ha marknadspris minus rabatt 
tycker jag måste förklaras. Det borde vara det som är rimligast för företaget som är en aktör i 
flera stora städer där det finns stora marknader för de flesta av de här tjänsterna som vi har. 
 
Kompetensutveckling: 
En punkt i den nya strategiska planen för företaget är att alla anställda ska ha minst två 
kompetenser. Finns det en plan för detta? 
Det finns beslut men det finns ingen verkställande plan vilket också är lite systematiskt för det 
här företaget. Vi tar beslut men hur besluten verkställs och följs upp är det lite si och så med.  
Finns det pengar avsatta för detta? 
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Inga fräscha pengar men det finns en kompetenspeng per medarbetare och år. Vd har tidigare 
inte styrt de pengarna men nu gick vd ut och sa att de pengarna ska under det här året gå till 
en specificerad utbildning. Om det har blivit så eller inte det vet jag inte. Annars så finns det 
ingen uttalad plan för hur den här kompetensutvecklingen ska gå till. Enheterna är själv-
ständiga resultatenheter så när väl kompetenspengarna är utdelade till enhetschefen, så är det 
svårt att ställa krav på dem. Vi har idag möjlighet till bra kompetensutveckling inom företaget 
men den kostnaden hamnar lätt mellan stolarna. Där har jag i mitt nya jobb som utvecklings-
chef lite tankar på hur man kan förbättra det. Kanske genom ett praktikantsstöd som 
subventionerar utbildning för enheterna när man går parallellt i strategiska yrkesgrupper som 
vi tror gynnar företaget. Men det svåra med den ekonomiska styrningen är att den styrs 
centralt och rent intellektuellt så kan man uppskatta det och tycka att det är viktigt, men 
känslomässigt så avskyr man när det kommer centrala påbud. 
Tanken är att man på individnivå ska börja undra om man inte är utbokad och sträva 
efter att vara attraktiv och utbokningsbar. Med de nya rapporterna så ska man lätt 
kunna se vilka som är utbokade och hur mycket. Hur fungerar det tror du? 
De här systemen öppnar ju för väldigt mycket ”kreativ redovisning”. En stor del av vår 
personal på företaget har aldrig debiterat sig på projekt eller kostnadsställen tidigare. Jag var 
själv med som programchef på en enhet när vi började med det här och jag sa till mina 
medarbetare att om de inte bokade ut alla sina timmar och dagar på projekten som de jobbade 
med så skulle de bli en strukturkostnad i böckerna och då är man övertalig. Folk blev ju 
livrädda. Jag kan tänka mig att de överbokade sig på vissa projekt så att det skulle se bättre ut. 
Jag tror också att vi egentligen har mindre strukturkostnader på maskiner än vad som framgår, 
därför att folk jobbar på nätter, kvällar och lite på helgerna och då debiterar de inte. 
 
Styrning: 
Vi pressar projektledare och programchefer jättehårt, det är både osthyvel och yxhugg. 
Enhetscheferna är jättepressade som resursägare att sänka sina strukturkostnader. Projekt-
ledarna är pressade i det operativa arbetet när de ska köpa resurser, deras mål är att köpa de 
billigaste resurserna för att göra projektet så billigt som möjligt. Enhetschefen och de andra 
resursägarna på enheten sitter där med sina resurser och vill sälja in så mycket som möjligt, 
vilket skapar en omöjlig situation för projektledarna som ibland tvingas att använda dyrare 
resurser än vad de anser sig behöva. Det är tjafsigt och det går åt en massa energi på det här. 
Man hör historier hela tiden: ”Jag blev tvungen att sitta i avid-adrenalin fast jag bara skulle 
klippa en enkät…” Projektet drar över budget men resursägaren klarar sig lite bättre. 
Tanken var ju att trycket från programledningen ska vara störst och sedan ska det också vara 
ett litet tryck på resursägaren så klart, och det här trycket från programledningen ska vara så 
stort, så att resursägaren, med sitt strukturkostnadstryck ska dimensionera ner sin verksamhet. 
Men det gör inte resursägaren. Vi är fler än för ett år sedan, när vi skulle bli färre.  
Idag är trycket stort på enhetscheferna att hålla strukturkostnaderna nere. De har större 
bekymmer med att tänka på om deras studio blir uthyrd istället för att bekymra sig om att 
programmen blir bra. Där har den ekonomiska styrningen gått snett. Enhetscheferna mäts på 
sina strukturkostnader och de vill göra bra ifrån sig. 
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5.3 Intervjuer i produktionskedjan 

5.3.1 Intervju med produktionschef 
Hur länge har du jobbat på företaget och med vad? 
Jag har jobbat 3 år som fast anställd och 15 år som frilansande projektledare. I 1 ½ år har jag 
varit produktionschef på den här enheten. Jag är produktionschef för de interna resurserna i 
form av personal och jag är också chef för den personal som bokar ut de tekniska resurserna. 
Jag har resultatansvar för den delen. Min kollega ansvarar för maskinerna, han är teknikchef 
och har budgetansvaret för det. 
När en projektledare bokar personal med tillhörande teknik så går pengarna för 
personalen till dig och pengarna för maskinerna till din kollega?  
Ja, och det kan upplevas lite råddigt eftersom det är resursbokarna som sitter hos mig som styr 
hur mycket studion används eftersom det är de som bokar ut den. Min kollega har det ekono-
miska ansvaret för studion men han har egentligen inget inflytande över utbokningen av den.  
Kan ni bli stående med outnyttjade resurser? Ja, vi ligger längst ut i svansen och vet inte 
när och hur de planerar in sina program. Det är möjligt att de tar en gubbe och ställer sig på 
stan istället för att använda en studio hos oss. Min kollega har en kapitalkostnad för studion 
och sedan måste han få in jobb så det snurrar runt och åtminstone täcker den kostnaden.  
Är det svårt att dimensionera resurserna? Ja, teknik är ju bara att sälja av men personal-
frågan är svårare att lösa.  
Vilka resurser levererar ni till projekten på enheten? 
Personal och tekniska resurser för programproduktion. Är alla de prissatta? Ja. 
Hur viktiga är resurserna för er enhet? 
Det är värt oerhört mycket med personal som har hela kompetensen, som är vana att jobba på 
vårt sätt. Vi behöver ”slimma” lite men det går inte att ”slimma” hur mycket som helst. Vi ska 
ändå ha en betydande egen produktionskapacitet.  
Finns det resurser som ni inte levererar internt längre? Ja det gör det. (En yrkesgrupp 
nämns) Den yrkesgruppen var svår att boka ut och det finns fler exempel.   
Får ni själva besluta om vilka resurser ni ska tillhandahålla? 
Ja, det tycker jag. Däremot när vi bestämmer oss för att sluta med någonting är det inte säkert 
att vi kan göra det. Som när det gäller personal, det är inget lättrörligt instrument.  
Har du frihet att bestämma hur mycket av resurser som ska anskaffas? 
Jag har övertagit den personal som varit här i 30 år, det är inget tal om att anskaffa, snarare 
tvärt om.  
Vilken grad av frihet har du att fastställa leveransvillkor som pris, volym och kvalitet? 
Vi bestämmer inte vilken kvalitet de olika programmen ska ha, det gör programcheferna ihop 
med genreorganisationen och programdirektören. Projektledarna driver sedan projekten och 
bestämmer vad de vill ha av oss. Vi kan ha synpunkter på att de ska använda vår personal och 
inte ta folk utifrån. Vi är styrda mot att använda befintlig personal i första hand och här kan 
det uppstå mycket diskussioner med resursköparna. Det händer t.ex. ofta att de försöker 
ersätta vår personal med praktikanter därför att det är billigare. Där försöker vi hålla vi emot 
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och kräva att de tar resursen från oss. När det gäller kvaliteten på vår personal så vidare-
utbildar vi dem hela tiden och vad gäller priserna så bestämmer inte vi dem. 
Är du nöjd med de leveransvillkor som gäller vid internleveranser? 
Nej, inte alltid. Resursköparna kan t.ex. boka ett fåtal timmar av en resurs vilket gör det svårt 
för mig att boka ut resten av timmarna. Men jag kan vara nöjd med att det är bra för 
projekten. Prislistan ska spegla programkostnaderna över hela landet och det betyder att det 
kan bli en massa felaktigheter mellan interna kontra externa kostnader. Det kan ge upphov till 
fel signaler till projektledarna. Det kan bli billigare att ta folk utifrån än inifrån och då kan du 
tänka dig hur uppfinningsrik en projektledare blir.  
Vilka störningar är vanligast i internprestationsflödet, när du levererar en resurs? 
Det är en störning att en produktion kan boka tre timmar av en resurs, varje vecka i 10 veckor 
och det är sex personer som kommer in varje gång. Avbokningsreglerna är också en störning. 
De innebär att man kan boka av en resurs ända fram till tre veckor innan man skulle ha använt 
den och det blir väldigt dyrt för oss.  
Använder du internpriserna till beslutsunderlag? 
Ja i budgetarbetet. 
Speglar internpriserna kostnaderna företaget har för dem? 
Det utgår jag ifrån att de gör.  
Upplever du att ni kan befinna er i konflikt med mottagande enheter, beträffande pris 
kvalitet m.m.?  
Ja absolut (se ovan). 
Tror du att sådana konflikter även skulle kunna uppstå med en extern köpare?  
Vi har de konflikterna med externa köpare också. De kommer hit och vill göra sina 
produktioner med egen personal och det får de inte. Här jobbar vi bara med vår personal, 
externförsäljningen går ut på att det är min personal som ska sysselsättas.  
Anser du det värdefullt att sälja resurserna internt? 
Absolut. Projekten behöver ha resurser som är vana att jobba ihop och som kan tekniken. Men 
personalstyrkan behöver inte vara så stor som den är idag och den får gärna vara yngre.  
Sker någon resultatanalys av internprestationer? 
Ja, vi ser på hur mycket resurser vi har, hur mycket de arbetar och vad kan vi göra åt det. 
Följer ni den företagsgemensamma prislistan? 
Så långt det går. Sedan har varje enhet egna paketpriser också med sammanlagda resurser. 
Som t.ex. ett paket ljusutrustning som innehåller vad som normalt sett går åt vid en 
inspelning.  
 
Allmänt: 
Vilka mål finns på er enhet? 
Att göra bra program. Att utveckla personalen, anpassa den till de nya kraven och den nya 
mediemarknaden.  
Tror du att era beslut på enheten är lika viktiga ur er synvinkel som företagets? 
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Ja, även om man i gnällsäng tycker att de bara bestämmer allt där uppe, så är det oerhört 
viktigt för hela företaget vad vi på vår enhet beslutar oss för att göra och inte göra och hur vi 
gör det. 
Tror du det finns någon målkonflikt mellan bra beslut på din enhet och företaget i 
stort? Jag ser det inte som att vi har något eget liv. Det är definitivt direkt kopplat till vad 
som är bra för företaget, men det är inte säkert att alla andra tycker det.  
Tycker du ibland att du får ge upp enhetens intressen för att kunna tillgodose företagets 
intressen? 
Det är klart att jag upplever det så ibland, men jag vill inte gnälla. Visst finns det sådana 
konflikter, om vi fick bestämma allt själva skulle vi självklart tycka att det blev mycket bättre. 
Anser du att den nuvarande uppdelningen av ansvarsområden är den mest lämpliga? 
Det är lite råddigt när det gäller ekonomiuppföljningar och vi kan inte heller planera 
utbokningen av våra resurser långt i förväg. Vi servar programmen på bästa möjliga sätt men 
de är dynamiska produkter och kan inte planeras hur mycket som helst i förväg.  
 
Syften:  
Vilka syften med internprissättningen upplever du vara de väsentligaste för ledningen? 
Att kunna jämföra programkostnaderna över hela landet. Vi ska placera programmen där det 
är billigast att göra dem och vi ska veta att alla räknar med samma priser, så att vi inte jämför 
päron och äpplen.  
Hur väl uppnår man dessa syften? 
Jag tror inte riktigt att vi är i mål där. Enheterna har samma debiteringsregler och avboknings-
regler men detta påverkar enheterna olika därför att vissa enheter som har kortare 
produktionstider har lättare att boka om sina avbokade resurser än andra. Det kostsamt för 
dem som blir stående med outnyttjade resurser. Så enheterna är äpplen och päron, man har 
inte hela sanningen.  
Är det någon skillnad i syften för olika prestationer?  
Något syfte att styra till olika saker? Nej det tror jag inte. Man styr genom att dela ut ett visst 
antal kronor eller genom att säga att det här får du inte lägga så mycket resurstimmar på. Det 
instrumentet kanske ledningen måste bli duktigare på att använda. 
Vilka fördelar har nuvarande internprissystem för ert företag? 
Fördelarna tycker jag ska vara att man ser vilka resurser som används och vilka som inte 
används och om det är lönsamt.  
Vilka fördelar har interna köp och försäljningar? 
Jag tror inte att det räcker med att vi bara är beställare av produkter utifrån, vi måste ha en 
egen resurspark, och egen kunskap, för att kunna göra egna produktioner och därmed hävda 
vårt uppdrag. 
Vilka nackdelar har nuvarande internprissättningsmetod för företaget? 
Jag har resurserna men jag kan inte styra in fler produktioner, så jag kan inte utnyttja dem 
fullt ut. Och jag kan inte heller sälja dem. Jag tycker inte riktigt att det positiva med egna 
resurser tas tillvara.   
Skulle en annan metod ge större fördelar? 
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Jag kan tänka mig ett liknande system men enhetsvis. Att det delegeras ut pengar till enheten i 
kombination med ett uppdrag där man talar om vilka produktioner man vill ha gjorda, och 
sedan får enheten självständigt lösa det på bästa sätt. 
Hur påverkar nuvarande internprissättningssystem uppnåendet av företagets syften och 
mål? 
Jag tror inte att det är riktigt uppnått. T.ex. sättet att ta hand om kunskapen som finns här.  
Men det är många andra saker som påverkar det här också, inte bara internprislistan.  
 
Budget: 
Hur går investerings- och finansieringsbesluten på din enhet till? 
Jag investerar inte så mycket i personal. Det rör mer tekniken.  
Om du vill anställa, har du full beslutanderätt att göra det? 
Nej, vi anställer ingen extern personal utan beslut uppifrån.  
Har ni någon självfinansiering? 
Ja, genom samproduktioner med andra producenter, det är även ett intäktskrav i budgeten. Jag 
har också min externförsäljning. 
Är du nöjd med nuvarande system för investerings- och finansieringsbesluten? 
Ja.  
Du har ett resultatansvar, känner du att du kan kontrollera din ekonomiska situation? 
Nej, det är så mycket som vi inte kan påverka därför att vi hänger längst ut i svansen. Enligt 
siffrorna så går vi inte runt. Jag har ingen makt att påverka mitt resultat. 
När och hur följs ditt ansvarsområde upp ekonomiskt? 
Vi gör våra prognoser ett antal gånger per år i budgetarbetet. Det följs upp hela tiden.  
Händer det något om du överskrider din budget? 
Nej, det har inte gjort det hittills åtminstone och jag har aldrig fått ihop den, inte ens varit i 
närheten. Vi har en strukturkostnad, och en större och större del av den blir godkänd varje år. 
Men att så mycket skulle bli godkänt så att jag går plus, det tror jag aldrig händer.  
Finns det incitament att hålla budget? 
Jag får inga lyxkryssningar om jag håller budget och jag kan inte heller investera i min 
personal. Men vi kan göra mer program och kanske bättre program om vi håller budget. 
Det finns inga straff och belöningar? 
Nej det finns inga straff men det är inte roligt att få kritik. Belöningen ligger i så fall i att man 
inte får kritik. 
Ekonomin i företaget ska vara transparent, mellan enheterna och över hela landet, så 
att alla ska kunna se vart pengarna tar vägen. På det sättet ska det också skapas ett 
grupptryck mellan enheterna att hålla budget därför att alla kan se om någon drar över 
sin budget. Känner du det? 
Nej, det blir för komplicerat att sätta sig in så att det kan skapa ett grupptryck, det tror jag inte 
på. 
En av företagets strategier är att alla anställda ska ha minst två kompetenser och de 
anställda ska bli multikompetenta bland annat genom att själva ta initiativ till det. 
Känner man det trycket? 
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För tre år sen gjorde man inte det men nu gör man det. Vi har inventerat de grupperna som har 
för lite jobb och vi har pratat i grupperna om detta. Vi har t.ex. ett gäng som har fått gått på 
utbildning för en speciell kompetens så att vi ska slippa ta den resursen utifrån. Nu behöver vi 
få produktionerna att förstå att de kan använda de här resurserna. De kan vara lite skeptiska 
mot att använda den vidareutbildade interna resursen, men vi förhandlar med varandra och det 
brukar lösa sig. Produktionerna behöver förstå att vi måste gå åt det här hållet.  

5.3.2 Intervjuer med projektledare 1, 2 och 3 
Hur länge har du arbetat i företaget och med vad? 
 5 år – som projektledare 3 år 
 8 år – som projektledare i cirka 4 år 
 15 år - som projektledare i 9 år. 
 
Vilka resurser köper ni internt? 
 Personal och teknik. 
 En viss del av personalen och teknik. Den del av min personal som är extern är sådan som 

jobbar med innehåll. De vill att jag ska hitta folk internt hellre än externt, det har blivit ett 
högre tryck mot det. För företaget är det bättre att jag tar en fast anställd för då stannar 
pengarna här. 

 
Hur viktiga är dessa för er/ vilka är viktigast? 
 Viktigast är vissa resurser som man vet inte finns utanför huset, det kan vara teknik och 

förråd som är ovärderliga för min produktion. 
 Kompetent personal. 
 
Vilka resurser skulle ni vilja köpa/hyra externt? 
 Vissa personella resurser. 
 Jag skulle vilja äga vissa tekniska resurser själv då jag ser att det skulle bli billigare för 

mitt projekt. Vissa former av teknik skulle jag hellre skaffa externt för då kan jag ställa 
andra krav på kvaliteten. Det gäller också den tekniska personalen. En del av dem är 
”outstanding” och går nog inte att hitta någon annanstans men en del är satta att göra ett 
jobb som de inte kan och det kostar enormt mycket pengar. 

 Jag skulle vilja ha möjligheten att välja fritt vad det gäller alla resurser. 
 
Finns det resurser som du tidigare köpt internt men nu köper externt? 
 Vissa personella resurser. 
 Näe (skratt)… tvärtom skulle jag vilja säga. 
 
Vilken grad av frihet har ni i era beslut om vilka resurser ni ska använda? 
 I vissa projekt har man inga valmöjligheter. Finns det ledig personal så ska vi använda 

den. Men om man har behov av specialkunskap som inte finns internt så är det ett 
gångbart argument och då har man faktiskt möjlighet att anlita externa alternativ. 
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 Jag är begränsad av att inte få välja resurser internt/externt och också att inte kunna välja 
vilka av dem jag vill ha. Det ser bättre ut i statistiken när resursägaren får ut sina grejer på 
projekten. Hade jag haft extern personal så hade jag kunnat säga ifrån när det inte 
fungerar. Det kan jag inte nu och det går ut över kvaliteten på programmen och vi får 
ibland sänka våra kvalitetskrav. Det är frustrerande. Jag kan acceptera högre kostnader 
men jag kan inte förstå och inte acceptera att man ska välja ett sämre alternativ som 
påverkar kvaliteten. 

 Vi har verkligen ett krav på oss att i första hand köpa internt tills det är helt slut. Till vilket 
pris som helst, höll jag på att säga. Allt som finns i prislistan ska vi köpa inom huset. 

 
Är ni nöjda med de priser ni får betala för de interna resurserna? 
 De är klockrent för höga, det är billigare att köpa externt. 
 Skratt! Det är en rolig fråga för det är ju inte mina pengar. Jag tycker att jag betalar lite 

mycket för viss teknik. Det känns som om det är något missförstånd om hur vi ska 
använda de här prislistorna. Controllern kan säga till mig att jag betalar för mycket för en 
viss sak. Men resursägaren använder sig av den prislista som controllern säger att han ska 
ha. Så jag vet inte riktigt, nu ska jag förhandla med resursägarna igen och det brukar sluta 
med att de säger att jag tar livet av dem! Skratt. Det är lite roligt för vi är ju ändå på 
samma ställe. När det gäller vad jag betalar för den fast anställda personalen så kan jag väl 
förstå logiken i det – det blir bara så att det blir lite dyrare och det kommer att synas i 
budgeten. Å andra sidan blir det bra någon annanstans, det handlar bara om att det flyttas 
pengar internt. Programmet kostar vad det kostar, om vi ska ha den här prislistan. Annars 
får prislistan bli annorlunda.  

 Jag upplever inte generellt att det är fel prissatt, men våra priser är så låsta. Går jag 
utanför huset kan jag alltid förhandla och göra en upphandling. Det är ju inte så att jag 
betalar vad det verkligen kostar, det ligger andra saker i dom här internpriserna för alla 
kostnader ska ut på projekten.  

 
Känner ni till internpriserna i förväg? 
 Ja. 
 
Använder ni internpriser som beslutsunderlag? 
 Absolut, för att räkna ut min budget. 
 Ja, till budgeten för programmet. 
 
Anser ni att internpriserna avspeglar kostnaderna för företaget att förse er med 
resurserna? 
 Det förutsätter jag att de gör men ibland undrar man... (skratt). 
 Nej jag tycker de är för höga. 
 Ja. Jag vet ju till exempel att min enhet har jättehöga strukturkostnader och jag är 

intresserad av att minska dem. Om det innebär att jag får lite mer kostnader på mitt 
projekt så är det ok för mig. Jag kan reagera när jag ser att min personal från 
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bemanningsföretaget kostar lika mycket som en person som är fast anställd på företaget 
och undra vart den här vinsten som företaget gör går någonstans? Men jag tror inte att 
pengarna försvinner ut ur företaget, jag tror att de gör nytta någonstans inom företaget. 

 
Upplever ni att ni befinner er i konflikt med resursägarna? 
 I vissa sammanhang, framförallt när det gäller personal. Det finns resursägare som vill 

boka ut personal och jag är inte intresserad av att köpa den bara för att den är tillgänglig. 
Där kan det uppstå konflikt. 

 Ja, om teknik och personal. 
 Priset upplever jag inte som konflikt, det är något jag har accepterat. Däremot har vi 

diskussioner då det gäller högre krav på kvalitet som inte finns internt. 
 
Även i en sådan konflikt som ni inte tror skulle uppstå mellan er och en extern 
leverantör? 
 Det är en annan typ av konflikt. Framförallt därför att man då har ett kund- och 

leverantörsförhållande. Den är mindre tydligt när man har likadana hattar på sig. Det är 
svårare att ställa krav internt. Och svårare att säga ”byt ut”, ”funkar inte”. 

 
Anser ni det värdefullt att skaffa resurserna internt? 
 Jag tror att om vi bara skulle gå externt så hamnar vi i händerna på den externa marknaden 

och då tror jag att vi får se en annan prissättning. Det är värdefullt att ha den specialist-
kunskap vi har i huset, den ska vi fortfarande ha kvar. Det är också en fördel att ha närhet 
till all teknik. 

 Ja. Mycket av tekniken är jättevärdefull och finns inte någon annanstans. Det finns också 
enormt kompetenta människor här. 

 
Påverkar priset er användning av resurser?  
 Ja, absolut!  Man gör en bättre planering men ibland kan den bli för snäv. Då tillkommer 

extra tid och extra dagar som blir dyrare än om man hade planerat in dem från början. 
 Nej. Vi skulle inte kunna använda mindre resurser än vad vi gör. Men om priset går ner på 

vissa resurser så skulle vi ha nytta av det. 
 
Finns det interna resurser som du skulle använda oavsett pris? 
 Den bästa kompetensen är värd att betala för.  
 Jag är styrd av mitt programkontrakt och min budget. Så som mitt programkontrakt ser ut 

nu så måste jag använda viss teknik för mitt projekt och det måste jag oavsett vad det 
kostar. Detsamma gäller den interna personalen och tekniken som jag är tvingad att köpa 
internt. 

 Det är en så hypotetisk fråga att jag inte kan svara på den. Om priset skulle bli dubbelt så 
dyrt och jag hade möjlighet att gå utanför så skulle jag göra det. Men jag har inte den 
möjligheten.  
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Allmänt: 
Vilka mål finns för er enhet? 
 Att göra en bred produktion som attraherar så många som möjligt. 
 Att ha mångfald i utbudet och så har vi jämlikhetsmål.  
 Ekonomiska mål och kvalitetsmål. 
 
Tror ni att era beslut är lika bra ur företagets synvinkel som för era projekt? 
 Ja, men om jag väljer en extern resurs är det ett sämre ekonomiskt beslut för företaget, 

speciellt om det finns en intern resurs av samma slag som inte är sysselsatt. Men på det 
totala skulle jag ändå säga - ja. 

 Kanske skulle jag vara lite hårdare mot resursägarna, det kanske skulle vara bättre för 
företaget. Om jag verkligen sa ifrån varje gång något var dåligt, sa att det här betalar jag 
inte för, då skulle det bli en väldigt tydlig signal till dem. Då uppstår en strukturkostnad 
som behöver redas ut. På det sättet blir det ett större tryck på resursägarna och det måste 
vara deras jobb att trycka det vidare så att det kommer fram i dagen. Jag hjälper 
gruppcheferna för mycket. 

 Nja, ibland, ibland inte. Just nu är vi så hårt hållna så jag tror inte man kan fatta beslut 
som inte är bra för alla. 

 
Tycker ni ibland att ni får ge upp projektets intressen för att kunna tillgodose företagets 
intressen? 
 Ja, det får vi med tanke på det här med resurser som vi inte har möjlighet att välja själva 

och där en sämre kvalitet på resurserna ger en sämre kvalitet på produkten.  
 Ja, absolut är det så och det går ut över kvaliteten. 
 Nej det skulle jag inte säga. Jag tänker alltid på företaget och jag känner inte att det går i 

clinch med något annat. 
 
Anser ni att den nuvarande uppdelningen av ansvarsområden är den mest lämpliga? 
 Nej, det är ett par rent administrativa buggar i systemet. Det är svårt att vara chef över 

någon under ett projekt som har en annan chef att rapportera arbetstider till, istället för att 
gå till mig som projektledare. Det är en bugg mellan resursägare och projektledare. 

 Jag tycker det vore bra om det gick att köpa resurser externt. Jag är säker på att företaget 
skulle tjäna på det, både i kvalitet och ekonomi. 

 Nej, det är ganska trögjobbat när jag ska bemanna ett projekt. Här lägger jag ner den 
största negativa kraften när det istället bara borde flyta på, hela organisationen borde stötta 
projekten men jag upplever snarare att det är här krockarna sker. Jag har krav på mig att 
leverera en produkt, ofta med en snäv ram och höga krav på kvalitet. När resursägaren 
tvingar mig att använda en resurs som jag vet sinkar projektet så kostar det mig pengar 
som jag måste ta från någonting annat ur min budget. Då skjuter man problemet så att det 
hamnar hos mig. Men å andra sidan blir resursägaren av med lite strukturkostnad eftersom 
resursägaren har ett krav på sig att medarbetarna ska vara så uppbokade som möjligt.  
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Syften:  
Vilka syften med internprissättningen upplever ni vara de väsentligaste för ledningen? 
 Att få fram en reell kostnad för respektive projekt och att se till de klassiska 

strukturkostnaderna, alltså hitta de svarta hålen där folk inte är sysselsatta, teknik inte är 
uthyrd och annat. Och att hitta styrsystem och verktyg för att ha kontroll på ekonomin. 

 Att vi utnyttjar våra resurser på rätt sätt och att vi har rätt dimension på dem. 
 
Hur väl tycker ni att man uppnår dessa syften? 
 Jag får höra att strukturkostnaderna är för höga, så på något sätt hittar man mätbara siffror, 

ett mätbart underlag. 
 Jag upplever inte att den interna prislistan styr produktionssättet av programmen. Jag 

tycker att gapet mellan prislistan, resurserna och programkontrakten är för stor. 
Programkontraktet talar ju om vilken produkt man ska leverera, sen är valfriheten inte så 
stor eftersom vi är hänvisade till de resurser och de priser som finns internt inom 
företaget. 

 Jag kan inte svara på det, det är ju ledningens upplevelse. 
 
Har ni sett någon förändring över tiden?  
 Ja det blir mer och mer styrt. Jag måste rapportera mina timmar i verklig tid så att man får 

fram så rätt kostnad som möjligt för projektet. 
 Ja kraven på oss har förändrats. Nu är det uttalat att vi till varje pris måste köpa resurser 

internt. 
 
Vilka fördelar har nuvarande interprissättningssystem för ert företag? 
 Förhoppningsvis skapas en bättre överblick av alla flöden, framförallt de personella. 
 Kontroll på pengarna. 
 Rätt dimensionering av resurserna.  
 
Vilka fördelar har interna köp och försäljningar? 
 Teknik som bara finns här och kompetent personal. 
 Lättillgängligheten och man vet vad man får. 
 
Vilka nackdelar har nuvarande interprissättningssystem för ert företag? 
 Det är bökigt överhuvudtaget med att boka, betala… just det här att man bråkar internt för 

att budgeten ska gå ihop både hos mig och resursägaren. Det är ändå samma pengar men 
olika byxor. 

 Minskad valfrihet och förhandlingsfrihet, det finns ingen verklig kund/säljare relation. 
 Projektet får en begränsad flexibilitet. Om man hårdrar det så får man inte rätt man på rätt 

plats och det kan påverka kvaliteten.  
 
Vilka nackdelar har interna köp och försäljningar? 
 Att priset inte är förhandlingsbart. 
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 När man råkar ut för dålig teknik och inte tillräckligt kompetent personal. 
 
Skulle en annan metod ge större fördelar? 
 En ökad flexibilitet kanske, och en ökad förhandlingsfrihet. 
 Jag är säker på att företaget skulle tjäna på att köpa fler resurser externt, det skulle skapa 

en stark och kompetent marknad utanför företaget. 
 Nej, jag tror att det är bra att man har prissättning, jag vet inte riktigt hur man ska mäta 

annars. 
 

Hur påverkar nuvarande internprissättningssystem uppnåendet av företagsledningens 
syften och mål? 
 Oj vilken svår fråga. Om syftet är som jag tror - att få en bättre överblick och att skaffa sig 

verktyg för att se de ekonomiska flödena så hoppas och tror jag att det uppnås. Att det 
fyller den funktion som man har för avsikt att det ska uppfylla. 

 Jag ser en motsägelse i att producera billigare program och samtidigt vara hänvisad till de 
interna resurserna, den interna prislistan. Det begränsar möjligheterna att vara kreativ när 
det gäller produktionssätt och ekonomi. 

 
Budget: 
Använder ni bara internpriser i budgetarbetet för ett projekt? 
 Nej både interna och externa priser. 
 
Är det stor konkurrens mellan enheterna om programuppdragen? 
 Relativt stor konkurrens är det nog. 
 Jag upplever att vi konkurrerar om bäst och billigast program med de andra enheterna. 
 
Har ditt sätt att producera program förändrats? 
 Jag försöker alltid vara smartare. Få ut så mycket som möjligt för pengarna.  
 Nej, ska man ändra produktionssättet så får man göra ett annat program. 
 Nej, sättet har inte radikalt förändrats men generellt kan man säga att tempot har blivit 

högre. 
 
Är programmen billigare att producera idag jämfört med för 5 år sedan? 
 Inte mina. 
 Jag vet inte, jag har inte jobbat så länge. 
 Det skulle jag tro att de är. 
 
Företagsledningen säger så här: ”Alla har ett ekonomiskt ansvar, ett strikt 
resultatansvar. Ute på enheterna har enhetscheferna det stora ansvaret, sedan kommer 
programcheferna, projektledarna och resursägarna. Vi har en transparens i ekonomin i 
företaget för att skapa ett ”grupptryck” och kostnadsmedvetande hela vägen ner i 
kedjan från staben till golvet. Om en enhet gör av med för mycket pengar så påverkar 
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det en annan enhet som då får mindre pengar och genom en transparens i redovisningen 
så skapas då grupptrycket.” Hur upplever ni detta? 
 Nej jag visste inte att det var så, eller att det ska det bli så. 
 Nej det där har jag ingen upplevelse av. Jag aldrig varit med om att få rapport om 

enhetens ekonomi en gång i månaden. Det har jag aldrig hört talas om. Vi har absolut fått 
information om enhetens ekonomiska läge, det kommer då och då. Men då är det snarare i 
form av att ”nu är det sparkrav på allt” och då handlar det om en krissituation.  

 
Resultatansvar: 
Ni har resultatansvar – känner ni att ni kan kontrollera projektets ekonomiska 
situation? Har ni ”makt” att hålla budget och har ni full påverkan att styra era projekt 
ekonomiskt? 
 Ja med undantag för övertid och annat på den interna personalen som attesteras av någon 

annan person, där personalansvaret ligger hos någon annan.  
 Jag tycker att jag kan kontrollera projektets ekonomiska situation men det är inte så att jag 

kan välja resurser utifrån som skulle göra mitt projekt billigare. Det är frustrerande. Men 
samtidigt är det så att det är bestämt vad jag ska använda för resurser (de interna) och vad 
de kostar och jag kan inte påverka det. Så då är det så. Man kan säga att det blir en kamp 
om resultatet, vi måste sända sådant som vi inte är nöjda med men vi hinner inte göra om 
det och vi har inte de pengarna. Det blir ju en färdig produkt men man får rucka på sin 
yrkesstolthet som är stark i kulturen här. Pengar är egentligen inte så svårt, de är ju bara 
där! Det handlar mer om vad vill företaget? Det behöver jag inte bry mig så mycket om, 
jag kan ju bara säga att det här går eller det här går inte. Jag ligger inte sömnlös över 
budgeten. Det jag tycker är svårast med pengar är när andra blir rädda - för pengar. När 
det blir panik, runt pengar. När man inte känner att man kan prata om och förstå, vad är 
det för pengar vi pratar om nu – det är som om man leker affär och så lever man sig in i 
den här leken så att man… jag menar att det är ju samma pengar! Man måste ju bara hela 
tiden informera uppåt vad det kostar och om någon kan hjälpa en att hitta något bättre och 
fiffigare sätt så är man ju med på det. Det finns ju ingen prestige i att man ska göra på 
något speciellt sätt för att man alltid har gjort det, det är ju helt ointressant. Jag känner det 
inte som att jag har ett litet eget företag här, inte alls. Jag ska hålla min budget men sen 
har vi en massa spelregler för det. 

 Ja, det tycker jag men det finns en viss tröghet i ekonomisystemen på så sätt att det ibland 
dröjer väldigt lång tid innan debiteringen för en resurs kommer fram till mig och då finns 
det en risk att man tappar kontrollen över sina kostnader. De där timmarna som man en 
gång beställde kan visa sig ha blivit dubbelt så många. Det handlar mycket om det gamla 
sättet att se på interna resurser, att de inte kostar något, till skillnad från om du handlar 
med ett externt bolag där du har ett fast pris. Men jag upplever ändå att jag har en hyfsad 
makt över mitt projekts ekonomiska situation. 

 
Uppföljning: 
När och hur upplever du att ditt projekt följs upp ekonomiskt? 
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 Det är inte så bra uppföljning skulle jag vilja säga. Det gör jag tillsammans med 
produktionsekonomen, det är klart är det inga anmärkningar så är det inte så mycket att 
prata om.  

 En gång i månaden eller mer. 
 Givetvis har man en löpande kontakt med programchefen, framförallt om man tror sig få 

ett överdrag i sin budget. 
 
Vad händer om du överskrider din budget? 
 Vet inte, det har aldrig hänt. 
 Jag blir onöjd. 
 Möjligtvis får jag och mina kollegor mindre pengar till nästa projekt för att den totala 

ekonomin inte funkar.  
 
Vad händer om du underskrider din budget? 
 Det vet jag inte. Vi kan inte hämta hem de pengarna, de går tillbaka. Det värsta som kan 

hända är väl att när det är program som återkommer så får man mindre pengar till nästa år. 
 Jag tycker inte om det för då har jag räknat fel någonstans. 
 
Finns det straff och belöningar? 
 Nej. 
 För lite! 
 
Finns det några incitament att hålla budget? 
 Inga förutom mina egna personliga, dom är starka. Man har en budget för att man ska 

hålla den.  
 Nej, det bygger på lojalitet. Plus att vi ”tar i hand” med vår chef och lovar att klara vår 

budget då projektet startar.  
 Jag håller budget därför jag tycker att det är en överenskommelse. För mig är det en 

utmaning att hålla budgeten, det är min drivkraft.  
 
I företagets strategiska plan ingår att alla anställda ska kunna minst två saker, två 
kompetenser. Det gäller att så många medarbetare som möjligt kan flera saker och man 
ska ha rätt kompetens på sina resurser.  Företaget måste ha flexibilitet så att resurserna 
utnyttjas, så att inte någon rullar tummarna när det är brist någon annanstans. Man 
ska på individnivå börja undra om man inte är utbokad och sträva efter att vara 
”attraktiv” och utbokningsbar. Vad säger ni om detta? 
 Det är klart att det kan fungera i vissa fall men jag tror att det är bättre att minska ner 

företaget och låta kompetensen växa utanför företaget. Multikompetens känns mer som en 
övergångsgrej för att vi inte ska anställa fler. Det pratas mycket om feedback – alla kan 
och alla vill - och det blir lite tokigt om vi ska göra det till ett mantra. Det blir inte alltid 
bra.  
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 Vissa är det (multikompetenta), det är ett fåtal därför att många av jobben verkligen är 
specialistjobb. Det är svårt att ha så avancerad multikompetens, men det finns de som har 
den.  

 När det gäller att själv sträva efter att bli attraktiv så handlar även det om individer. 
Någonstans tror jag att de personer som det skulle fungera för, där fungerar det redan, de 
har redan den insikten. Jag tror inte att man får det att fungera bara för att man säger att 
det ska vara så. 

 
Övriga kommentarer: 
”Mer pengar till programmen” och ”mer program för pengarna” är som ett mantra. Jag förstår 
det som att samma pengar ska räcka till fler program. Det vore bättre om det blev tydligare att 
det var så. Som det nu är formulerat kan man luras att tro att de enskilda programmen skulle 
få mer pengar att röra sig med och så är det ju inte. Alla program ska ju bli billigare att 
producera, det är ju det uttrycket betyder. 
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6. Analys 

Hur ett företag väljer att organisera och styra sin verksamhet är avgörande för framgång. 
Företaget vi har studerat har en decentraliserad, målstyrd organisation, vilket motiverar 
internprissättning. Enheterna har mål att uppfylla och det är upp till dem att fördela resurserna 
på bästa möjliga sätt. Prissättningen är ett styrinstrument för att få individerna i företaget att 
handla nyttomaximerande för hela företaget. Enligt agentteorin så delegerar principalen 
(ledningen) ansvar till agenten (enheterna) som har i uppdrag att ge måluppfyllelse åt 
principalen. Risken med en decentraliserad organisation är att principalen inte har tillgång till 
samma information som agenterna och då uppstår informationsasymmetri, vilket kan leda till 
att agenten har möjlighet att uppfylla egna intressen snarare än företagets, om dessa inte 
sammanfaller. De huvudsakliga motiven för internprissättning är enligt modellerna många, 
men de kan sammanfattas i två punkter:86 
 De möjliggör decentralisering och lokalt ekonomiskt ansvar 
 Internpriser används som informationsbärare för beslut lokalt och centralt om 

verksamheten på kort och lång sikt. 
Det viktigaste syftet med internprissättning för det företag vi undersökt är möjligheten att 
kunna jämföra programkostnaderna mellan enheterna för att göra det möjligt att placera 
produktionen på den enhet där det är lönsammast. Den företagsgemensamma prislistan är ett 
viktigt verktyg i det arbetet och genom den så synliggörs också strukturkostnaderna på 
enheterna, vilket leder till att enheternas effektivitet blir mätbar. Att skapa incitament för 
rationellt handlande och kostnadsmedvetande ingår också i ett psykologiskt syfte. 
Prissättningen ska, som vi nämnt, vara ett styrinstrument för att få individerna i företaget att 
handla nyttomaximerande för hela företaget.  
Vi har identifierat en målkonflikt lokalt på enheterna som motverkar detta syfte. Denna 
konflikt uppstår därför att resursägarna och resursköparna på enheterna har fått mål som lätt 
kommer i konflikt med varandra. Ekonomisystemet är uppbyggt så att det är projektledarna 
som tilldelas programmedel och köper resurser internt och externt, och resursägarna är 
leverantörer. Fokus ska ligga på programkostnaden och trycket från bolagsledningen på 
projekten att göra smarta, billiga och bra produktioner ska vara det som prioriteras och det ska 
i sin tur påverka resursägarna att dimensionera sina resurser rätt och därmed hålla struktur-
kostnaderna i schack. Situationen kan grafiskt beskrivas så här: 
 
 
 
 
 
 

                                                
86 Arvidsson, Göran, Controllerhandboken (2001), s. 273 
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     Krav på: 
     Enhetschef (också resursägare) 
     Resultatansvar 
     Mäts på strukturkostand 
     Mer program för pengarna 
     Mer pengar till programmen 
     Flexibel organisation – sänka självförsörjningsgraden 
     Atttraktiva programförslag 
 
 
 
Krav på:        Krav på: 
Resursägare/gruppchef     Resursköpare/projektledare 
Resultatansvar       Resultatansvar 
Jaga intäkter       Jaga kostnader 
Rätt dimensionering      Rätt fördelning – maximera   
         programbudgeten 
Rätt kompetens på personalen    Nya idéer och metoder 
Hålla kostnaderna nere      Söka och sprida lärdomar 
 
Detta händer: resursägarna har bestämt att projekten måste använda deras interna resurser 
därför att de behöver intäkter som täcker deras kostnader för dessa. Projekten däremot vill ha 
valfrihet att hämta sina resurser där det är bäst och billigast just då och vill inte bli begränsade 
av att skaffa dem internt. Det vill inte alltid handla externt, företaget har ofta konkurrens-
kraftiga interna resurser, men ibland skulle det bli lönsammare för projekten att kunna välja 
externa leverantörer. Projekten har som mål att jaga kostnader, maximera programbudgeten 
och hitta nya smarta produktionssätt. Då man ges ansvar att uppfylla ett mål så måste man 
också få makt och möjlighet att göra det. Jimi Salomaa m.fl. som har studerat internpris-
sättning i två företag säger att i modellerna för internprissättning förespråkas att extern handel 
ska vara tillåten för att skapa incitament som ger organisationen måluppfyllelse. Detta är dock 
sällan tillåtet i verkligheten.87  
Resursägarna å andra sidan ska jaga intäkter från projekten, hålla kostnaderna nere, ha rätt 
dimensionering på sina resurser och se till att personalen har rätt kompetens. Att minska 
resurserna är svårt varför det är lättare att tvinga ut dem på projekten. När det gäller personal 
så är det inte ett lättrörligt instrument. Det finns arbetsrättsliga lagar m.m. som gör att 
dimensioneringen här är svår att hålla på rätt nivå. Det är dessutom människor det handlar 
om, och dem kan man inte bolla med hur som helst. Att ha rätt kompetens på personalen är 
lätt att kräva, men är svårare att utföra i verkligheten. Med dagens snabba tekniska utveckling 
kan en kompetens som var rätt för några år sedan vara fel idag – hur parerar man det? 
Företaget har en strategi för kompetensutveckling men vi har också fått höra att det inte finns 

                                                
87 Salomaa, Jimi, Sydow, Niklas, ”Mer än ett pris –” (2006)    

 Konflikt! 
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någon plan för hur detta ska gå till. Karin Brunsson Holmblad menar att människor riskerar 
att försvinna i modellerna. Modellerna saknar de viktigaste ingredienserna, människor. Det är 
så mycket som bara sker i modellerna och författare talar om ekonomistyrningens uppgifter 
snarare än ekonomistyrarnas.88 Det är lätt att säga att man ska dimensionera ner sina resurser, 
men det är svårare att säga att ni behöver krympa er personalstyrka, eller se till att er personal 
blir multikompetent.  
Här ser vi tydligt hur de olika aktörernas problem leder fram till målkonflikten. De har alla ett 
resultatansvar. Enhetschefens resultat mäts till stor del på vilken strukturkostnad enheten har 
och enligt en respondent så leder det i vissa fall till en målförskjutning. Det blir viktigare att 
hålla strukturkostnaderna nere, än att producera bra program. En annan respondent uppger att 
det är mer accepterat att överskrida programbudgeten än att ha höga strukturkostnader. En 
annan säger att ”enhetens främsta mål är att med attraktiva programförslag, både till innehåll 
och ekonomi, skaffa sig fler uppdrag till enheten så att de på ett effektivt sätt kan utnyttja sina 
resurser.” Det sägs också att syftet inte är att resursägarna ska få ut sina outnyttjade resurser 
på programmen, eftersom det endast bidrar till att fördyra programmen. Konflikten är tydlig 
och kan förklaras med hjälp av agentteorin som säger att individerna handlar rationellt utifrån 
sitt självintresse för att maximera sin egen nytta, det leder till suboptimeringar och 
målkonflikten i organisationen blir ett faktum.  
Företaget använder modellen med kostnadsbaserade priser vilka har som huvudsyfte att ge 
incitament till att i första hand köpa inom företaget och utnyttja redan befintliga resurser. 
Tanken är att man inte gratis ska få utnyttja en resurs men inte heller betala ett marknadspris. 
En nackdel med metoden är att den inte ger något incitament till den levererande parten och 
kvantitetsstyrning blir nödvändig.89  Björn Lantz m.fl. säger i sin rapport där man studerat 
internprissättning i svenska börsnoterade bolag, att det främsta kravet på en internpris-
sättningsmodell är att den ska vara enkel, den ska fokusera på hela företagets lönsamhet, den 
ska upprätthålla enheternas självständighet och öka kostnadsmedvetandet i företaget. Av 
dessa skäl är självkostnadsbaserad prissättning vanlig då marknadspriser saknas.90 Här saknas 
inte marknadspriser utan de är istället ett alternativ till kostnadsbaserade priser, som mycket 
väl kan användas i det här företaget då det finns en fungerande marknad utanför företaget. 
Syftet med marknadspriser är av beslutsfattande karaktär, att hitta olönsamma produkter och 
avdelningar och huvudmotivet är att låta enheterna agera självständigt under konkurrens.91 En 
respondent säger att marknadspriser borde vara det rimligaste för företaget som är en aktör i 
flera stora städer, där det finns stora marknader för de flesta av de resurserna som företaget 
har. En fördel med att använda marknadspriser skulle vara att man kan välja var man vill köpa 
sina resurser, man kan välja kvalitet och kompetens utifrån vad det är man ska producera. 
Detta kräver naturligtvis att det blir tillåtet att handla externt. Det skulle i sin tur leda till att 
det uppstår konkurrens mellan den interna och den externa marknaden vilket i sin tur leder till 
att efterfrågan får styra utbudet. På en fri marknad konkurrerar arbetsgivarna om den 

                                                
88 Brunsson Holmblad, Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor (2005), s. 20ff 
89 Arvidsson, Göran, Internpriser (1971) s. 36 
90 Lantz, Björn, Ceder, Andreas, Larsson, Jonas, ”Internprissättning i svenska börsnoterade bolag” (2002) 
91 Arvidsson, Göran, Internpriser (1971) s. 41 
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befintliga arbetskraften som måste anpassa sig till marknaden. ”Låt kompetensen växa utanför 
företaget” som en respondent säger. Problemet med aktörernas monopolstyrka som uppstår på 
en intern marknad försvinner och valfriheten gör det möjligare för projekten att maximera sin 
programbudget både vad det gäller pris och kvalitet. Detta är nyttomaximerande för hela 
företaget, men reser återigen den svåra frågan vad människorna har för plats i modellen. 
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7. Slutsats 

7.1 Slutsats och resultat 
Vår slutsats är att ledningens syften och mål med internprissättningen är kända i verk-
samheten och syftena förändras inte heller dramatiskt på vägen genom företaget. De syften 
med internprissättningen som respondenterna anger stämmer överrens med de som 
företagsledningen har satt upp. Företagets huvudsyfte; att kunna jämföra programkostnaderna 
mellan enheterna, är väl känt av respondenterna. Det och andra syften som respondenterna 
nämner på vår direkta fråga om vilka syften företaget har med internprissättningen är: 
 Att kunna jämföra programkostnaderna över hela landet. Vi ska placera programmen där 

det är billigast att göra dem och vi ska veta att alla räknar med samma priser, så att vi inte 
jämför päron och äpplen.  

 Att få fram en reell kostnad för respektive projekt och att se till de klassiska struktur-
kostnaderna, alltså hitta de svarta hålen där folk inte är sysselsatta, teknik inte är uthyrd 
och annat. Och att hitta styrsystem och verktyg för att ha kontroll på ekonomin. 

 Att vi utnyttjar våra resurser på rätt sätt och att vi har rätt dimension på dem. 
 
Den andra delen av vårt syfte med studien, är att se om företagsledningens syften och mål 
med internprissättningen uppfylls och om internprissättningen fungerar som ekonomi-
styrningsverktyg. Vi ser att internprissättningen visserligen fungerar som verktyg men att 
informationsasymmetrin leder till att verktyget inte ger korrekt information, underlagen 
innehåller inte den information som ledningen egentligen efterfrågar. Det här beror på 
konflikten på enheterna som leder till suboptimering. Siffrorna finns där och den verkliga 
kostnaden för programmen som redovisas är korrekt men det är inte den möjliga kostnaden 
dvs. den optimala kostnaden. Vi tror att programmens möjliga kostnader kunde vara lägre om 
projektledarna hade större valmöjlighet. Då blir å andra sidan också strukturkostnaderna 
högre vilket är ett problem som företaget måste bli bättre på att hantera. Svaret på frågan om 
företagets syften och mål blir uppfyllda är att de viktigaste inte blir det, vilket främst beror på 
konflikten mellan resursägare och resursköpare på enheterna. 
När det nya ekonomistyrningssystemet implementerades år 2003 så var visionen att åstad-
komma förändringar som skulle ge drivkraft ut i verksamheten. Det ska skapas genom att 
fokusera på tre saker. Det första är programkreativitet vilket innebär att skapa nya attraktiva 
program och smarta sätt att producera dem på. Det andra är att skapa ”mer program för 
pengarna” och det tredje är ”mer pengar till programmen”.  
När det gäller visionen att skapa programkreativitet så är det något som vi inte har tittat 
specifikt på. Men vi tror att eftersom möjligheten att jämföra programkostnaderna har ökat så 
har också konkurrensen mellan enheterna om att lämna in de bästa programförslagen hårdnat. 
Ett sätt att ytterligare öka programkreativiteten i positiv riktning tror vi är att skapa en bättre 
plan för kompetensutvecklingen i företaget.  
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Det skulle också kunna bli ännu mer pengar till programmen och mer program för pengarna 
om man lyckades lösa konflikten på enheterna. 
 
Internprissättningsproblemet är fortfarande inte löst. Problemen med informationsasymmetri, 
målkonflikter, suboptimeringar m.m. kvarstår. Vi tror att företagen bara kan sträva efter att 
skapa incitament som ger så bra måluppfyllelse som möjligt och också anpassa sin modell 
efter företagets förutsättningar, vilket anknyter till de tankar som redan presenterats i befintlig 
litteratur på området.  
 
Vi har studerat ett företag, en produktionskedja i en typisk kärnverksamhet i just det här 
företaget. De resultat vi har kommit fram till beror på faktorer i det här företaget men dessa 
faktorer uppfattar vi inte som så unika att de inte skulle kunna uppstå även i ett annat företag, 
organiserat på liknande sätt. Vi menar att den kunskap och förståelse för internprissättnings-
problemet som vi har tillägnat oss och presenterat i vår studie även kan vara till nytta för att 
öka andras förståelse för problemet. Vi kan inte generalisera resultaten som allmängiltiga, 
men vi kan öka förståelsen.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det svenska systemet med kollektivavtal mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer 
och den arbetsrättsliga lagstiftningen beskylls ofta i debatten för att orsaka stora inlåsnings-
effekter på arbetsmarknaden, bland annat genom principen ”sist in - först ut” vid ned-
skärningar. Vi finner det angeläget att utreda om dessa förklaringar har någon bäring på den 
situation vi beskriver och de konflikter vi identifierat. Är det så att det är stelhet i strukturerna 
som gör att det företag vi undersökt inte kan styras optimalt och hindras i sin strävan att 
effektivisera sitt produktionssätt? Och finns det i så fall möjligheter att förändra strukturerna, 
för att möjliggöra den anpassning som vi efterlyst för att skapa en bättre och mer effektiv 
ekonomistyrning? 
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8. Avslutande diskussion 

Just nu pågår en intensiv debatt mellan personalen och företagsledningen i det företag som vi 
studerat. Debatten tar sin utgångspunkt i företagsledningens strategier för förändringsarbetet i 
organisationen. Det handlar om utbud och kvalitet, om produktionsmetoder och om att en 
ännu större del av den gemensamma kakan ska gå till programverksamheten. Syftet är, enligt 
ledningen, att fördela om resurser och jobba smartare. De närmaste åren kommer att innebära 
både nyrekryteringar och uppsägningar säger vd, och kallar det för ett generations- och 
kompetensskifte inom företaget och säger också att företaget har för många anställda idag. 
Den utveckling och nysatsning som pågår i företaget kräver nya sätt att arbeta, och ledningen 
inför därför direktiv för hur vissa resurser får användas. Detta har väckt kraftiga reaktioner i 
den operativa programverksamheten där personalen anser att man inte kan generalisera dessa 
begränsningar och att dessa påverkar deras möjlighet att göra ett bra jobb, vilket de menar 
innebär att kvaliteten på programmen och utbudet försämras.  
Diskussionen kommer säkert att fortsätta. Det positiva med det tror vi är att en livlig debatt 
och ett stort engagemang i de här frågorna gynnar utvecklingen i företaget som en helhet.  

8.1 Egna tankar 
Ett ord som förekommer oftare och oftare i samhället idag är jämförbarhet. Vi behöver 
jämförbarhet för att kunna placera våra resurser och investeringar rätt, lika med där de ger 
högst avkastning. Vi ska jämföra elbolag, telefonbolag, försäkringsbolag, pensionsförvaltare 
m.m. Med öppenhet och valfrihet ska vi uppnå jämförelse mellan olika skolor så att vi kan 
placera våra barn i den skola som vi tror kan ge bäst utdelning. Jag ska jämföra mig med 
andra – är jag tillräckligt attraktiv och önskvärd? Det här är ett synsätt i samhället som har 
blivit allt viktigare. Vi ska vara effektiva, lönsamma, produktiva… Frågan är hur långt vi 
människor kan sträcka oss? Återigen dyker frågan upp som Karin Brunsson Holmblad ställde; 
vart tog människorna vägen i modellerna? Kan det faktum att det är människor som 
förekommer i så stor utsträckning i modellerna göra att de är så svåra att få att fungera? En 
börsanalytiker/ekonom som forskar i hur människor beter sig när de ska investera på börsen 
har kommit fram till att vi människor inte handlar rationellt. Om vi inte handlar rationellt hur 
ska man då konstruera en modell för att styra oss i rätt riktning? Om vi människor beter oss 
annorlunda olika dagar, beroende på yttre och inre påverkan så är vi ju stört omöjliga att styra 
efter en på förhand konstruerad modell! Den dag vi hittar modeller som passar både 
människor och de ekonomiska mål som vi vill uppnå är inte här än. Men det kommer att bli 
en sann utmaning att komma dithän – om vi någonsin gör det.  
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