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Titel:  Internprissättning inom offentlig verksamhet 

 – En studie om Konsult och Service i Västerås stad 

   

Problem: Konsult och Service är en serviceförvaltning som tillhandahåller 

stödtjänster till kommunens förvaltningar. I dagsläget genomför de en 

förändring av sitt interna IT-pris.  

 De forskningsfrågor vi ställer oss är: 

 Vad använder Konsult och Service för internprissystem och varför 

detta system? 

 Anser Konsult och Service att internprissättningen har medfört 

minskat resursslöseri? 

 Ger internprissättningen en rättvis kostnadsfördelning, enligt Konsult 

och Service? 

 Varför och hur förändrar Konsult och Service sitt interna IT-pris? 

 

Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att studera Konsult och Services 

internprissättning och den eventuella förmågan att minska resursslöseri 

och skapa en rättvis kostnadsfördelning med internprissättning. Syftet är 

även att beskriva den pågående förändringen av Konsult och Services 

interna IT-pris. 

 

Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts som bygger på sekundärdata samt 

intervjuer med tre personer som vi anser har bra kunskaper om 

internprissättning. 

 

Resultat och  Konsult och Service använder sig av självkostnad, för att prissätta 

Slutsats:  den interna handeln mellan kommunens enheter. De använder självkostnad  

på grund av att de måste täcka alla sina kostnader och inte är vinst-

drivande. Internprissättningen ökar medarbetarnas kostnadsmedvetenhet 

vilket leder till minskat resursslöseri. Internprissättningen möjliggör även 

en rättvis kostnadsfördelning enligt Konsult och Service där enheterna som 

utnyttjar tjänsten även belastas med dess kostnad. IT-affärsområdet inom 

Konsult och Service genomgår i dagsläget en förändring av IT-priset. 

Förändringen syftar till en rättvisare kostnadsfördelning av de om-

diskuterade IT-kostnaderna. 

  

Nyckelord:   Internprissättning, intern marknad och internpris  
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Date: 2009-05-29 
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Tutor: Leif Carlsson 

 

Title: Transfer Pricing in a public organization   

 – A Study of Konsult och Service in Västerås City 

 

Research Issue: Konsult och Service is an administrative unit which provides support 

services to Västerås stad’s units. In the present situation there is a change 

taking place in the internal IT pricing. The research issues of this master 

thesis are: 

 What kind of transfer pricing does Konsult och Service use and why? 

 Does Konsult och Service think their transfer pricing has reduced the 

waste of resources? 

 Does transfer pricing give a fair dividing of costs, according to 

Konsult och Service? 

 Why and how are Konsult och Service changing their transfer pricing?

   

Purpose: The purpose of this master thesis is to study Konsult och Service’s transfer 

pricing and the ability to reduce waste of resources and create a fairer 

dividing of costs with transfer pricing. The purpose is as well to 

investigate the change in progress of Konsult och Service’s internal IT 

pricing.  

 

Method: The master thesis is built on a qualitative approach, with secondary 

information and on interviews made with three persons who we consider 

having good knowledge of transfer pricing. 

 

Results and  Konsult och Service uses cost price for the internal trading between units 

Conclusion: within the municipal organization. Needing to cover all their costs, they 

use cost price but have no claim to earnings. Transfer pricing increases the 

employer’s awareness of costs which leads to reduced waste of resources. 

Transfer pricing renders the fairest dividing of costs possible, where the 

units who uses the service have to pay accordingly for it. At the moment 

the computer technology business center of Konsult och Service is 

undergoing a change in its services pricing. The purpose of the change is 

to make a fairer dividing of computer technology costs. 

   
Keywords:  Transfer pricing, internal market and internal pricing  
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1. INLEDNING 

 

I följande kapitel beskrivs magisteruppsatsens ämnesområde som leder fram till val av 

studieobjekt, problemformulering samt syfte.  
 

 

1.1 Bakgrund 

Större organisationer är ofta decentraliserade, vilket innebär att organisationen är uppdelad i 

mindre enheter. Uppdelningen sker på grund av svårigheten för en enskild chef att kontrollera 

samtliga enheter i en större organisation. Decentralisering ger varje enhetschef möjlighet till 

självstyre, vilket är ett incitament till ökad motivation, dessutom möjliggör decentraliseringen 

att enheternas prestationer och chefer kan utvärderas. En nackdel med decentralisering är att 

beslut som fattas i enheterna som är menade att maximera nyttan för den egna enheten inte 

alltid är det optimala för organisationen i helhet.(Lantz et al., 2002, s. 6) Samordnings- och 

kontrollproblem ökar genom decentralisering, för att minska dessa krävs information. Den 

informationen kan tillhandahållas genom att värdera resurser som tas i anspråk samt de 

prestationer de ger upphov till,(Arvidsson, 2008, s. 330) prestationerna kan vara såväl interna 

som externa. De interna prestationerna i organisationen uppstår när enheterna köper och säljer 

produkter/tjänster inom organisationen, vilket skapar en intern marknad.(Lantz, 1998, s. 2)  

 

Det finns flera olika typer av interna prestationer, till exempel när ekonomienheten tar ut 

rapporter åt produktionsavdelningen eller när svarvavdelningen levererar svarvade artiklar till 

lackeringsavdelningen(Ax et al., 2005, s. 548). Interna prestationer uppstår lika ofta inom 

offentlig verksamhet som inom den privata sektorn. För att mäta interna prestationer används 

internpriser.(Arvidsson, 2008, s. 329) Om interna prestationer inte prissätts, finns risken att de 

blir lågt prioriterade av de säljande enheterna, med andra ord blir det lågt prioriterat att hjälpa 

andra enheter i organisationen(Ax et al., 2005, s. 552). 

 

Vad är det som motiverar en organisation att sätta pris på interna prestationer? Ett av motiven 

till att använda internprissättning är att uppmuntra medarbetarna att agera enligt hela 

organisationens bästa. Internprissättning motiverar medarbetarna till ekonomiskt tänkande och 

rationellt handlande i valsituationer. Människor är ofta vårdslösa med saker som någon annan 

har bekostat. En symbolisk summa får dem att stanna upp och tänka efter, vilket kan leda till 

resurssparande för organisationen i helhet. Internprissättning skapar även underlag för 

prissättning till extern kund och förenklar resultatbedömningen av olika enheter inom 
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organisationen. En anledning till att internpriser förenklar resultatbedömningen är att det 

möjliggör kostnadsfördelning. Kostnadsfördelning innebär att kostnader fördelas ut på de 

enheter som förbrukat produkten/tjänsten. När kostnaderna fördelas ut medför det att 

enheterna får stå för sina faktiska kostnader.(Bergstand 2003, s. 83-84) 

 

Inom den offentliga verksamheten är kostnadsfördelning den främsta anledningen till att 

internprissättning används. Det beror på att externa och interna utförare av tjänster till 

kommunen ska konkurrera under samma förutsättningar.
1
 En offentlig verksamhet har valt 

rätt internprissystem när intäkterna av de interna prestationerna på lång sikt täcker 

kostnaderna som de medför. Det skiljer sig något från den privata sektorn, då en offentlig 

verksamhet inte ska gå med vinst. En offentlig verksamhet skiljer sig även från den privata 

sektorn, eftersom det inte finns samma möjlighet att förändra verksamheten. Det medför att 

marknadens inflytande inte är lika starkt på den offentliga verksamheten som i den privata 

sektorn.(Ekonomistyrningsverket, 2001, s 3-4) Det finns dock offentlig verksamhet som 

påverkas av marknadens inflytande, till exempel Konsult och Service i Västerås stad. Konsult 

och Service är en del av Västerås stad som tillhandahåller stödtjänster till kommunen, med 

vissa av tjänsterna de erbjuder till kommunen konkurrerar de med näringslivet, till exempel 

vid uthyrning av jurister.
2
 

1.2 Val av studieobjekt 

Utifrån ovanstående bakgrund har vi valt att undersöka en offentlig verksamhet och dess 

internprissystem. En anledning till att en offentlig verksamhet har valts är att principer och 

tillvägagångssätt är offentliga för allmänheten till skillnad från privat verksamhet. Den 

offentliga verksamheten som valdes var Västerås stad, eftersom organisationen har ett 

omfattande internprissystem. Vi har valt att inrikta oss på Konsult och Service, vilket är en del 

av Västerås stad som tillhandahåller stödfunktioner, bland annat IT-tjänster, till kommunen. 

Denna inriktning gjordes för att Konsult och Service är helt finansierade av interna intäkter 

som uppkommer när Konsult och Service genomför interna prestationer till enheter inom 

kommunen. Konsult och Service valdes även på grund av att det är den enhet i kommunen 

som till störst del använder sig av internpriser
3
. Vi ansåg det även vara intressant att 

                                                 
1
 Jan Wikner, 27 mars 2009 kl. 10.00 

2
 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00 

3
 Jan Wikner, 27 mars 2009 kl. 10.00 
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undersöka Konsult och Service eftersom de i dagsläget genomför en förändring i sitt interna 

IT-pris
4
. 

 

1.3 Problemformulering 

Det finns ingen universell metod som organisationer kan använda som underlag för 

internprissättning. Det innebär att när en organisation ska välja internprissystem bör 

organisationen se till vilken styrfilosofi som finns inom organisationen, samt till vilken grad 

resultatansvaret önskas delegeras. Om en organisation vill delegera resultatansvar kan 

internprissättning användas som ett hjälpmedel för att öka resultattänkandet i organisationen. 

En nackdel med internprissättning är att det kan vara tidskrävande med diskussioner om vilket 

pris som ska användas.(Ekonomistyrningsverket, 2001, s. 23) 

 

Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka hur Konsult och Services internprissystem 

är uppbyggt och hur den interna handeln sker mellan dem och Västerås stads enheter. Varje år 

skickas stora summor, som uppgår till mellan tre och fyra miljarder kronor, inom kommunens 

verksamheter
5
. Tjänsterna inom den offentliga verksamheten är kostsamma för kommunen, 

därav behövs en kostnadsfördelning som är både rättvis och resurssparande. Kommunens 

utförare måste kunna konkurrera externt med privata utförare, vilket kräver resurssparande. Vi 

vill undersöka hur Konsult och Service arbetar med sitt internprissystem och se varför en 

förändring i dess interna IT-pris sker, hur denna sker samt om det medför en mer rättvis 

kostnadsfördelning. Ovanstående leder fram till studiens forskningsfrågor: 

 

 Vad använder Konsult och Service för internprissystem och varför detta system? 

 Anser Konsult och Service att internprissättningen har medfört minskat resursslöseri? 

 Ger internprissättningen en rättvis kostnadsfördelning, enligt Konsult och Service? 

 Varför och hur förändrar Konsult och Service sitt interna IT-pris? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att studera Konsult och Services internprissättning och 

den eventuella förmågan att minska resursslöseri och skapa en rättvis kostnadsfördelning med 

internprissättning. Syftet är även att beskriva den pågående förändringen av Konsult och 

Services interna IT-pris. 

                                                 
4
 Jan Wikner, 27 mars 2009 kl. 10.00 

5
 Ibid. 
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1.5 Målgrupp 

Tanken med denna magisteruppsats är att ge information om de olika internprismetoderna och 

beskriva hur Konsult och Service använder sig av internpriser i sitt arbete. Arbetet kan ge 

information till andra kommuner som funderar på att införa internpriser i sin verksamhet. 

Magisteruppsatsen ger även Västerås stad en sammanfattande studie om Konsult och Service 

internprissättning samt informerar dem om andra internprissättningsmetoder. 

1.6 Referenssystem 

I denna magisteruppsats har vi källhänvisat enligt APA-systemet, förkortningen står för 

American Psychological Association. I den löpande texten sätts punkt efter parentesen när 

förgående mening källhänvisas och före parentesen när all text till förgående källhänvisning 

källhänvisas. När punktlistor har använts i texten, har vi valt att lägga källhänvisningen på en 

ny rad efter sista punkten. Vid muntliga referenser i den löpande texten valdes fotnoter och 

referenserna uppges i källförteckningen. 
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2. METOD 
 

Metodkapitlet som följer, beskriver tillvägagångssättet för magisteruppsatsen, det vill säga 

vilka metoder som användes vid insamling av primär- och sekundärdata samt hur 

bearbetning av data utfördes. Det ges även motiveringar till de valda metoderna samt till 

referensramen och empirins upplägg. 

 

2.1 Metodansats 

Vi jämförde de modeller för internprissättning som beskrivs i litteraturen med de som används 

i praktiken med hjälp av intervjuer och material från Västerås stad, vilket innebär att en 

deduktiv metodansats användes. Enligt Artsberg (2005) innebär den deduktiva metoden att 

teorin är utgångspunkten när en studie genomförs. När deduktiva studier genomförs är 

meningen att med hjälp av empiri förstärka, förkasta eller utveckla teorin.(Artsberg, 2005, s. 

31) 

2.2 Sekundärdata 

Inledande genomfördes en litteratursökning där ett flertal sekundärkällor studerades för att få 

en övergripande bild av ämnet. Enligt Björklund & Paulsson (2003) är sekundärkällor redan 

befintlig information som tagits fram av andra, i ett annat syfte. Ett exempel på sådana källor 

är böcker, artiklar, broschyrer och tidskrifter. Det är viktigt att vara medveten om att 

sekundärkällor kan vara vinklade och ej heltäckande.(Björklund & Paulsson, 2003, s. 67) Vi 

försökte eliminera den risken genom att använda flera källor. Litteratur i ämnet intern-

prissättning söktes på Mälardalens högskolebibliotek samt på Västerås, Eskilstunas och 

Stockholms stadsbibliotek. Sökord som användes var bland annat; internprissättning, intern 

marknad och internpris. Vi fann böcker som var givande och informativa till uppsatsen. En 

del av böckerna var av äldre årgång men eftersom de beskriver internprissättningsmetoder 

som ej genomgått någon större förändring valde vi att använda oss av dem. Tidigare 

kurslitteratur användes som till exempel Controllerhandboken, vilken var till stor nytta. 

Boken gav relevant information och den beskriver utförligt de olika internprissättnings-

metoderna. 
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Via sökmotorn Google fann vi en forskare i ämnet internprissättning; Björn Lantz, 

universitetslektor i kompetensgruppen Industriell och finansiell ekonomi på Företags-

ekonomiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Lantz har givit ut 

både böcker och artiklar som behandlar ämnet internprissättning och vi ansåg dessa källor 

trovärdiga på grund av hans utbildning och bakgrund. Vi fann tidigare magisteruppsatser i 

ämnet som studerades för att få fram alternativa källor, samt gav oss en bild av området. 

Metoderna i magisteruppsatserna är väl utvecklade och uppsatserna har granskats och 

godkänts av respektive bedömande handledare, därför förmodades uppsatserna vara 

trovärdiga källor. Vi fann även relevanta rapporter om internprissättning på Internet. 

 

Vi använde oss av Mälardalens högskolebiblioteks databaser; ELIN@Mälardalen, FAR 

KOMPLETT samt Artikelsök för informationssökning. De flesta artiklar vi fann behandlar 

internationell internprissättning och dess skatteffekter, vilket medförde att de inte var 

tillräckligt relevanta för studien. Metodböcker från Mälardalens högskolebibliotek studerades 

för att få hjälp med metodavsnittet. De metodböcker som användes är relevanta, eftersom de 

behandlar tillvägagångssätt för studier på högskolenivå och de blir med stor sannolikhet inte 

inaktuella.  

2.3 Referensramens upplägg 

I referensramen valde vi att beskriva de vanligaste internprismetoderna enligt litteraturen. 

Internprismetoderna ger läsaren en övergripande förståelse av begreppet internprissättning för 

att sedan lättare kunna ta del av empirikapitlet. Västerås stad använder sig av beställar- 

utförarmodellen därför valde vi att presentera modellen för läsaren i referensramen. 

Information om beställar- utförarmodellen hittades via sökmotorer på internet. De sökord som 

användes var bland annat beställar- utförarmodellen och kommuners arbete. Vi skickade även 

e-post till Per Björkholm redaktör på affärsområdet information på Konsult och Service. 

Björkholm hänvisade oss till en webbplats som beskriver modellen. 

2.4 Primärdata 

Primärdata är information som insamlas för den aktuella studien genom, till exempel enkäter, 

intervjuer och observationer(Björklund & Paulsson, 2003, s. 68). Kvalitativa intervjuer valdes 

som empirisk källa för att de skapar en djupare förståelse för det specifika ämnet. 

Kännetecken för en kvalitativ intervju är att frågorna är enkla, raka samt ger komplexa och 

innehållsrika svar(Trost, 2005, s. 7). En typ av kvalitativ intervju är semi-strukturerad 
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intervju. Vid semi-strukturerade intervjuer kan frågorna vara allmänt formulerade och de 

måste inte vara utformade i en viss ordningsföljd. En fördel med att använda sig av semi- 

strukturerade intervjuer är att det finns utrymme för följdfrågor.(Bryman, 2002, s. 127) 

Möjligheten till följdfrågor var speciellt användbart under intervjun med Jan Wikner och den 

första intervjun med Tomas Thell, på grund av att de var informativa intervjuer.  

 

I denna undersökning valdes icke-sannolikhetsurval. Bryman (2002) beskriver att icke-

sannolikhetsurval innebär att respondenterna inte väljs ut slumpmässigt(Bryman, 2002, s. 

101). Vi valde att undersöka en offentlig verksamhet, det kändes naturlig att kontakta 

Västerås stad eftersom vi båda bor i Västerås. Konsult och Service är en del av Västerås stad 

som tillhandahåller stödfunktioner till kommunens verksamhet. Vi valde att intervjua personer 

från både Västerås stad och Konsult och Service.  

2.4.1 Intervjuer 

Handledare Leif Carlsson föreslog via e-post en kontakt till magisteruppsatsen. Kontakten var 

Jan Wikner som är ekonomisk strateg i Västerås stad. Vi kontaktade Jan Wikner via e-post 

och en inledande intervju bokades in den 27 mars kl. 10.00. Innan intervjun förberedes inga 

intervjufrågor, utan vi lät Jan Wikner tala fritt om Västerås stad och dess enheter. Intervjun 

var givande och gav oss en övergripande bild av organisationen och dess enheter. Wikner 

föreslog att studien kunde inrikta sig på internprissystemen inom Konsult och Service han 

berättade även att det i dagsläget sker en förändring av IT-internpriset som skulle vara 

intressant att studera. Vi tyckte Jan Wikners förslag var bra, därför valde vi att studera 

Konsult och Services internprissystem samt den pågående förändringen av IT-priset. Wikner 

hänvisade oss till två personer inom Konsult och Service; Tomas Thell, affärsområdeschef 

inom ekonomi, samt Anders Spennare, projektledare inom IT-affärsområdet. Vi fick 

broschyrer med information om Konsult och Service. Genom att läsa dessa broschyrer 

skapades en övergripande bild av verksamheten vilken användes som underlag vid utformning 

av intervjufrågor (se bilaga 1 & 2) till Tomas Thell. Wikner föreslog att vi kunde ta del av en 

rapport som Ernst & Young tagit fram som ett förslag till förändring av affärsområdet IT, 

rapporten hämtades sedan med hjälp av ett medtaget USB-minne. Vi skickade även e-post till 

Jan Wikner med kompletterande frågor den 4 maj kl. 12.30 för att reda ut frågetecken som 

uppstod under efterarbetet av intervjun.  
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Vi skickade e-post till Tomas Thell med en förfrågan om att få komma på en intervju. Den 7 

april kl. 13.00 var vi på en inledande intervju hos Tomas Thell, för att få en bättre bild av 

Konsult och Service som organisation och deras internprissystem. Efter intervjun fick vi via 

e-post exempel på hur de prissätter sina interna prestationer. Han meddelade att vi fick 

komma på en ytterligare intervju eller kontakta honom vidare för eventuella frågor som kan 

uppstå under efterarbetet. Den 6 maj kl. 13.00 bokades en ytterligare intervju in med Tomas 

Thell på Konsult och Service kontor. Intervjun gav oss kompletterande information där det 

uppstått frågetecken samt faktaluckor i empirin. För att få mer information om förändringen 

av IT-priset på Konsult och Service genomfördes en e-postintervju med Anders Spennare. Vi 

skickade en förfrågan om intervju till honom via e-post den 22 april. Anders Spennare var 

tillmötesgående att svara på våra frågor, därav skickades e-postintervjun (bilaga 3) till honom 

den 5 maj kl. 14.00. 

 

Intervjuerna med Tomas Thell och Jan Wikner hölls på respektive arbetsplats. Trost (2005) 

menar att respondenten troligen känner sig tryggast på den egna arbetsplatsen. Risken att bli 

avbruten kan visserligen vara stor(Trost, 2005, s. 44), men vi bedömde att tryggheten var 

viktigare än en helt avbrottsfri miljö. Vi skickade via e-post intervjufrågorna i förväg till 

Tomas Thell då det möjliggjorde att respondenten kunde förbereda sig. För att kunna bearbeta 

informationen från intervjuerna på bästa möjliga sätt tillfrågades respondenterna om vi fick 

spela in intervjun, vilket samtliga gick med på. Vi antecknade stödord löpande under 

intervjuerna. Anledningen till att intervjun spelades in var för att få med allt som sades. 

Risken när det förs anteckningar var att viktig information missas på grund av att det kan vara 

svårt att hinna anteckna allt som sägs. Vi avslutade intervjuerna genom att fråga om vi fick 

återkomma om fler frågor uppstod och samtliga respondenter gav ett positivt svar.  

 

Vi kände förtroende för de personer som ställt upp på intervju. Det berodde på att vi blivit 

hänvisade till dem av personer som är insatta i internprissättning och kommunens arbete. De 

frågor vi ställt till respondenterna är mer teoretiskt än personligt förankrade därför ansåg vi 

inte att empirikapitlet riskerar att innehålla subjektiv information. För att öka tillförlitligheten 

i magisteruppsatsen medverkade vi båda vid samtliga intervjuer och vid bearbetningen och 

sammanställning av information. Efter att vi sammanställt intervjuerna skickades de till 

respondenterna för godkännande och eventuellt ytterligare kommentarer.  
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2.5 Empirins upplägg 

Vi valde att beskriva Västerås stads organisation i empirikapitlet för att ge läsaren en 

helhetsbild av hur organisationen är uppbyggd innan vi gick vidare och skrev om Konsult och 

Service verksamhet. Beställar- utförarmodellen beskrevs i empirin för att visa hur Västerås 

stad använder sig av modellen. Vi ansåg det viktigt att beskriva beställar- utförarmodellen i 

referensramen eftersom modellen går hand i hand med internprissättningen i Västerås stad. 

Anledningen till varför vi skrev om samstödsprojektet var för att projektet ökade Konsult och 

Service verksamhet, vilket medförde en ökad användning av internprissättning, eftersom fler 

tjänster såldes från Konsult och Service som använder sig av internprissättning. Förändringen 

av IT-priset togs upp i vår magisteruppsats eftersom vi ansåg det intressant att se hur Konsult 

och Service arbetar med internpriser. Vi ville studera internprissättningen lite djupare och 

valde därför att undersöka förändringen av IT-priset.  
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3. REFERENSRAM 
 

I detta kapitel beskrivs begreppen intern marknad och dess interna prestationer. Internpris-

sättningens motiv och syften, samt metoder beskrivs för att ge en förståelse av ämnet. 

Slutligen behandlas beställar- utförarmodellen. 
 

 

3.1 Intern marknad 

En intern marknad uppstår när enheter inom samma organisation handlar med varandra. På 

den externa marknaden bestämmer säljaren normalt själv priset på sin produkt som baseras på 

utbud och efterfrågan. På den interna marknaden är situationen dock annorlunda. Det är inte 

säkert att det pris som den säljande enheten anser bäst, är det mest fördelaktiga för 

organisationen i stort. Den interna marknaden skiljer sig från den externa marknaden då både 

säljande och köpande enheter har monopolstyrka om möjligheten att handla med en extern 

part inte finns. Den monopolistiske säljaren och köparen vill alltid vinstmaximera utifrån sitt 

eget synsätt, eftersom enheterna ser till sitt eget bästa kommer någon jämviktsvolym aldrig 

uppstå automatiskt. I och med att det inte kan uppstå någon jämviktsvolym bör en intern 

marknad regleras. Det finns ett flertal metoder att använda sig av, men för att kunna använda 

de olika metoderna bör organisationen först undersöka vilka slags prestationer som sker på 

den interna marknaden.(Lantz, 1998, s. 2-7)   

3.2 Interna prestationer  

Om organisationen ska kunna fastställa priset på interna prestationer är det viktigt att först 

undersöka vad det är för slags prestationer som sker inom organisationen(Ax et al., 2005, s. 

549). Prestationerna kan delas in i fyra olika grupper: 

 Halvfabrikat av varor/tjänster som innan de når en extern kund ska behandlas vidare 

inom förädlingskedjan. 

 Färdigbearbetade prestationer mellan resultatenheter som inte hör till samma 

förädlingskedja. 

 Beställda och mätbara tjänster som resultatansvariga enheter får från centrala eller 

regionala serviceenheter.  

 Intern försäljning av anläggningstillgångar 

(Bergstrand, 2003, s. 93) 



 

11 

 

Halvfabrikat av varor är en vanlig intern prestation där det finns en förädlingskedja, det vill 

säga olika enheter bearbetar varorna i olika led i kedjan(Ax et al., 2005, s. 549). Om dessa 

prestationer har ett marknadspris bör det priset ses som en övre gräns för det interna 

priset(Bergstrand, 2003, s. 93). De färdigbearbetade prestationerna mellan resultatenheter 

som inte hör till samma förädlingskedja uppstår oftast när organisationen är beroende av en 

utrustning som varken är praktiskt eller ekonomiskt möjligt att ha på flera avdelningar(Ax et 

al., 2005, s. 549). Priset på dessa prestationer bör baseras på marknadspris med avdrag för en 

internrabatt(Bergstrand, 2003, s. 93). 

 

Beställda och mätbara tjänster kan till exempel vara tjänster som underhåll på datorutrustning 

och reparationer av maskiner(Ax et al., 2005, s. 549). Det kan vara svårt att avgöra vilket 

slags pris organisationen ska använda för denna typ av prestation, eftersom det kan handla om 

olika slags tjänster. Vissa tjänster i denna grupp är nära halvfabrikat och bör prissättas som 

sådant, medan andra tjänster mer påminner om en färdig produkt och bör behandlas som 

sådana. Om den interna prestationen hamnar i denna grupp kan det vara lämpligt att använda 

ett prissystem som består av två priser.(Bergstrand, 2003, s. 95) När en intern försäljning av 

anläggningstillgångar sker används gärna marknadspriset, men om ett annat värde än det 

bokförda värdet används krävs dubbla anläggningsregisteruppgifter, vilket i sin tur skapar 

svårigheter när nyckeltal ska beräknas.(Ax et al., 2005, s. 549) 

  

De interna prestationer som beskrivits ovan finns i många organisationer, men används främst 

av större organisationer som är uppdelade i olika enheter. Prestationerna kan vara av olika 

slag och beror på vilka organisationer det är. Organisationer har unika interna prestationer, 

men det går att se ett mönster om handels-, tillverknings- och tjänsteföretag behandlas var för 

sig. Handelsföretag har flöden av varor och det är till stor del i dessa som de interna 

prestationerna uppstår. Tillverkningsföretag har ofta enheter med eget ansvar, som inköps-, 

tillverknings-, och lagerenheter, dessa enheter utgör olika steg i en förädlingskedja. De utför 

arbeten och levererar produkterna vidare till nästa steg, där arbetet utgör interna prestationer. 

Tjänsteföretag har inte lika påtagliga interna prestationer, utan i deras fall handlar det om 

infrastruktur av olika slag. Det kan till exempel vara en kunddatabas i ett konsultföretag, när 

databasen används uppstår en intern prestation.(Ax et al., 2005, s. 550-551) 
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Det kan vara problematiskt att värdesätta interna prestationer mellan enheterna i en 

organisation, det är dock nödvändigt vid värdering och mätning av värdeskapande aktiviteter. 

Värderingen är viktig på grund av att den ger ledningen information om interna transaktioner. 

Med hjälp av informationen kan de uppmärksamma olönsamma aktiviteter och förbättra 

dem.(Arvidsson, 2008, s. 330) 

3.3 Internprissättningens motiv och syften 

Det finns två huvudmotiv till att organisationer använder sig av internprissättning, det;  

 möjliggör decentralisering och lokalt ekonomiskt ansvar 

 ger information för centrala och lokala beslut om verksamheten på kort och lång sikt 

Internprissättning möjliggör mätning av vilka enheter som har värdeskapande 

aktiviteter.(Arvidsson, 2008, s. 330-331)  

 

Syftet med internprissättning är dels att ge en rättvisande bild av delverksamheternas resultat 

och att motivera medarbetarna till ett större kostnadsmedvetande. Det kan lätt bli slöseri med 

resurser om medarbetarna inte inser att interna transaktioner påverkar organisationers resultat 

i det långa loppet.(Arvidsson, 2008, s. 333) Internprissättning motiverar medarbetarna att 

anpassa sig till organisationens mål och förstå vad som gynnar verksamheten(Ax et al., 2005, 

s. 551). 

 

Internprissättning ger ett underlag för prissättning av slutprodukten/tjänsten till en extern 

köpare. Produkten tillförs kostnaderna för de interna prestationerna som uppstår när enheterna 

bearbetar produkten i förädlingskedjan. Dessa kostnader tillsammans utgör sedan en grund för 

det externa priset.(Ax et al., 2005, s. 551-552) 

 

Om organisationer vill att kostnaderna för interna prestationer ska belasta den enhet som har 

utnyttjat prestationen kan internprissättning användas. Ett alternativ är att använda sig av 

schablonmässiga kostnader, som med hjälp av fördelningsnycklar fördelas ut på enheterna. 

Med hjälp av internprissättning uppstår istället en intäkt/kostnad för den säljande/köpande 

enheten, som baseras på till vilken grad prestationen har utnyttjats.(Ekonomistyrningsverket, 

2001, s. 23) 
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3.4 Internprissättningsmetoder 

Det finns en uppsjö av metoder för att prissätta interna prestationer mellan enheter. Under 

internprissättningens framväxt har olika författare försökt att strukturera upp modellerna på 

olika sätt.(Lantz, 2000, s. 33) Internpriser hör inte till externredovisningen, det medför att 

ledningen har möjlighet till flexibilitet vid utformningen av internprissystemet, vilket är en 

viktig del i organisationers ekonomistyrning. Internpriser används lika ofta inom offentlig 

verksamhet som i den privata sektorn.(Arvidsson, 2008, s. 329) En offentlig verksamhet har 

valt rätt internprissystem när intäkterna av de interna prestationerna på lång sikt täcker 

kostnaderna som de medför. Det skiljer sig något från den privata sektorn, eftersom en 

offentlig verksamhet inte ska gå med vinst. (Ekonomistyrningsverket, 2001, s 3-4)  

 

Ett problem med internprissättning är att få resultatenheter inom samma organisation att tänka 

på vad som är bäst för hela organisationen när de handlar med varandra, vilket kan vara svårt 

eftersom resultatenheter är helt målstyrda och enbart utvärderas utifrån sitt eget 

resultat.(Lantz, 1998, s. 1) Den optimala internprissättningsmodellen för organisationen i 

helhet är en modell som motiverar enhetscheferna till att handla på ett sätt som maximerar 

nyttan för organisationen i helhet och inte enbart den egna enheten.(Lantz et al., 2002, s. 6) 

 

Arvidsson (2008) menar att det finns fyra krav på vad ett bra internprissystem ska klara av. 

Systemet ska möjliggöra: 

 ett korrekt beslutsunderlag 

 tillfredställande resultatmätning 

 rationella beslut för helheten 

 effektiv administrativ användning 

(Arvidsson, 2008, s. 370) 

3.4.1 Kostnadsbaserade internpriser 

Kostnadsbaserade internpriser innebär att internpriset baseras på den säljande enhetens 

kostnader.(Arvidsson, 2008, s. 339) Dessa internpriser används sannolikt mest av stora 

industriföretag.(Bergstand, 2003, s. 85) Om de berörda enheterna är kostnadsenheter är 

kostnadsbaserade internpriser det mest logiska eftersom det är just kostnaderna dessa enheter 

blir bedömda på(Arvidsson, 2008, s. 340). Den främsta anledningen till att organisationer bör 

använda sig av kostnadsbaserade internpriser är att den köpande enheten inte ska erhålla den 
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interna prestationen kostnadsfritt. Vid interna prestationer bör den köpande enheten däremot 

inte behöva betala för mer än kostnaderna. Det beror på att det inte uppstår någon vinst förrän 

produkten/tjänsten säljs externt.(Arvidsson, 2008, s. 339-340) 

 

Med hjälp av kostnadsbaserade internpriser kan organisationer få underlag som de kan 

använda sig av när de ska fastställa det externa priset. Kostnadsbaserade internpriser ger 

nämligen möjligheten att summera alla kostnaderna som uppstår när produkten går igenom 

tillverkningsleden.(Ax et al., 2005, s. 552) 

3.4.1.1 Särkostnad (rörlig kostnad, marginalkostnad) 

Vid användning av marginalkostnadsmodellen beräknas kostnaden för den producerade 

enheten fram exklusive administrativa kostnader. Den köpande enheten betalar endast 

produktionskostnaden hos den säljande enheten, det vill säga produktens särkostnad. Metoden 

ger den köpande enheten möjlighet att jämföra det interna priset med externa priser på 

marknaden och därefter bedöma om det är lönsamt att producera internt.(Johansson & 

Åkerblad, 2008, s. 25)  

 

Särkostnadsmodellen används främst vid internprissättning om organisationen vill att den 

köpande enheten ska se merkostnaden som uppstår på grund av den interna prestationen. 

Särkostnad är ett enkelt sätt att fastställa internpriser på eftersom någon hänsyn inte behöver 

tas till samkostnader och fasta kostnader. Med särkostnad som grund för internpris är risken 

stor att syftet med minskat resursslöseri inte uppnås, av anledningen att alla kostnader inte 

inkluderas i priset.(Arvidsson, 2008, s. 341) Det kan även ge den säljande enheten incitament 

att sälja externt.(Arvidsson, 1972, s. 37) Av denna anledning kan det behövas någon form av 

tilläggsbetalning för att motivera enheten att sälja internt.(Bergstrand, 2003, s. 85) En fördel 

med att använda sig av särkostnader är att det ger bra underlag för att bestämma priset på 

slutprodukten. Emellertid kan det sista ledet få för stort handlingsutrymme på de tidigare 

enheternas bekostnad, vilket kan leda till att produkten säljs till ett för lågt pris 

externt.(Arvidsson, 2008, s. 341-342)  
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3.4.1.2 Självkostnad 

Genom att använda självkostnad kan den säljande enheten täcka sina direkta och indirekta 

kostnader till skillnad mot användning av särkostnad. En fördel med denna metod är att den 

köpande enheten får information om den långsiktiga kostnaden.(Ax et al., 2005, s. 554) De 

sammanlagda kostnaderna i varje enhet förs vidare till nästkommande led och bidrar till de 

totala kostnaderna för produktionen. Metoden möjliggör en enkel beräkning av produktens 

lönsamhet för organisationen i helhet vid försäljning till extern part. Organisationen kan med 

lätthet jämföra om arbetet kan effektiviseras genom att outsourca istället för att producera 

internt.(Johansson & Åkerblad, 2008, s. 25-26) 

 

En förutsättning för användning av självkostnad är att den bestäms utifrån förkalkylerade 

värden. Det ger underlag för värdering av utfallet i resultatenheterna. Självkostnadsbaserade 

internpriser ger incitament till rationellt handlande. Den säljande enheten kan försöka 

underskrida den förkalkylerade självkostnaden för att skapa sig en liten vinst.(Bergstrand, 

2003, s. 86) En nackdel med metoden är att incitament för effektiviseringar saknas när 

enheten får betalt för tillverkningskostnaden, det vill säga självkostnaden oavsett om den 

förändras.(Johansson & Åkerblad, 2008, s. 25-26) Pålägg för indirekta kostnader kan anses 

vara godtyckliga, vilket bidrar till svårigheter att härleda kostnader till produkterna. 

Internprissättning med självkostnad kan medföra svårigheter att utvärdera enheternas bidrag 

till det totala resultatet.(Arvidsson, 2008, s. 342-343) Enligt en undersökning som 

genomfördes av Andersson och Hansson (1984) där de undersökte hur interna prestationer 

prissätts inom offentlig verksamhet, användes självkostnadsbaserade internpriser av 80 

procent av de tillfrågade myndigheterna.(Andersson och Hansson, 1984, s. 84) 

3.4.1.3 Självkostnad plus vinstpålägg  

Metoden självkostnad plus vinstpålägg har utformats för att ge vinst till de säljande enheterna 

för att öka dess motivation. När de säljande enheterna går med vinst kan räntabilitetsansvar 

och resultatansvar införas. Användningen av självkostnad plus vinstpålägg kan utgöra en 

grund för prissättningen och minska behovet av förhandlingar. Vinst på produkterna 

garanteras förutsatt att tillräckliga priser kan tas ut vid försäljning externt.(Arvidsson, 2008, s. 

343-344) Tyvärr finns ett flertal nackdelar med denna metod, bland annat kan ett tillägg på 

produkten leda till att slutprodukten säljs till ett för högt slutpris till den externa 

kunden.(Bergstrand, 2003, s. 86) I de fall produkten går genom många processer kan den 

uppfattas som olönsam trots att den är lönsam att tillverka för organisationen. Vinstpåläggen 
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är godtyckliga och de minskar motivationen för kostnadsreducering. De måste reduceras i 

bokslutet för att redovisas korrekt(Arvidsson, 2008, s. 343-344). 

3.4.1.4 Standardkostnad 

Standardkostnadsmodellen är en enkel och lättförstådd modell för internprissättning. 

Standardpris används för att undvika att internpriset fluktuerar alltför mycket hos den säljande 

enheten.(Lantz et al., 2002, s. 8) Om internpriserna varierar snabbare än beslut kan ändras kan 

det vara mycket missvisande. Organisationen fastställer ett pris på produkter/tjänster som de 

sedan håller konstant under en period.(Arvidsson, 2008, s. 344)  

 

Standardpris skapar motivation och kostnadseffektivitet för både den köpande och säljande 

enheten. Standardpriser förenklar planeringen av inköp för den inköpande enheten eftersom 

det medför att de kan fastställa vilka kostnader de kommer ha under en period. Metoden 

hjälper även ledningen att uppmärksamma ineffektivitet hos den säljande enheten.(Lantz et 

al., 2002, s. 8)  

 

Kritik mot modellen är att tidigare perioders priser används för att sätta standardpriset istället 

för produktionsekonomiska analyser, vilket kan medföra att ledningen inte uppmärksammar 

effektivitetsbrister. Det finns risk att standardpriset sätts för lågt och det kan påverka den 

säljande enhetens prestationer genom att de inte tillgodoser den köpande enhetens efterfrågan. 

Om investeringar inte prioriteras hos den säljande enheten kan organisationens resultat i det 

hela påverkas negativt.(Lantz et al., 2002, s. 8)  

3.4.2 Marknadsorienterade internpriser 

När en organisation decentraliseras och skapar resultat- och räntabilitetsenheter, bör dess 

internprissystem anpassas efter vad de olika enheterna har för ansvar och vad de bedöms efter. 

Dessa enheter bedöms efter sitt resultat, därför ger det inte en rättvis bild av enheten om 

kostnadsbaserade internpriser används. Istället bör marknadsorienterade internpriser 

användas, vilka medför att samma pris sätts som vid externförsäljning. Alla produkter har inte 

en motsvarighet på den externa marknaden, av den anledningen finns det två slags 

marknadspris: rådande och uppskattade.(Arvidsson, 2008, s. 345-346)  
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Marknadsorienterade internpriser har fördelen att det utsätter den säljande enheten för 

marknadskrafter, vilket gör att enheten tvingas vara tillräckligt effektiv. Ax et al. (2005) 

menar att organisationer bör korrigera det marknadsorienterade priset på grund av att 

verksamheten finns internt och organisationen slipper vissa transaktionskostnader, till 

exempel slipper de en juridisk diskussion med en förvaltare om de hyr lokalytor internt istället 

för externt. Denna fördel gentemot en extern aktör bör ge enheten ett lägre pris.(Ax et al., 

2005, s. 555) 

3.4.2.1 Rådande marknadspriser 

Om rådande marknadspris ska kunna användas krävs det att en nästintill identisk produkt 

finns ute på marknaden och att den är etablerad, samt att försäljnings- och anskaffnings-

kostnaderna är ungefär de samma internt som externt. Denna metod innebär att internpriset är 

detsamma som marknadspriset, däremot kan det vara att föredra att inte alltid ändra priset när 

marknadspriset ändras, då det har en tendens att fluktuera. Fördelen med att använda sig av 

rådande marknadspris är att det inte är något pris som någon i organisationen godtyckligt har 

bestämt, utan hur marknaden värderar produkten.(Arvidsson, 2008, s. 345-346) 

3.4.2.2 Uppskattade marknadspriser 

I de fall det inte finns en identisk produkt på marknaden, kan organisationer använda sig av 

uppskattade marknadspris. Det uppskattade marknadspriset räknas ut genom att uppskatta vad 

organisationen skulle behöva betala en extern aktör för att långsiktigt tillhandahålla 

produkten. Om organisationen använder sig av detta marknadspris kan de använda det som en 

långsiktig alternativkostnad vilket ger bra underlag för långsiktig planering. Detta pris 

fastställs internt vilket ökar legitimiteten, som är till hjälp vid implementeringen av 

uppskattade marknadspris. Det är mycket tidskrävande att få fram uppskattade marknadspris 

och risken finns att det uppstår interna konflikter när internpriset ska fastställas.(Arvidsson, 

2008, s. 347-348)  

 

3.4.3 Förhandlingsbaserade internpriser 

Förhandlingsbaserade internpriser är en mellanliggande metod som kombinerar metoden för 

både kostnads- och marknadsbaserade internpriser.(Ax et al., 2005, s. 552) När förhandlings-

baserade internpriser används får de berörda enheterna ta ett direkt ansvar för det pris som 

sätts, metoden går ut på att den säljande och köpande enheten förhandlar fram ett pris. Denna 

metod rekommenderas i de fall organisationer önskar en komplett decentralisering och att 
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enheterna ska ha en affärsmässig relation till varandra. Det är en bra metod att använda sig av 

när produkten inte har något rådande marknadspris. Om enheterna är verksamhetsmässigt 

sammanlänkande minskar meningen med metoden, då det i dessa sammanhang ofta krävs 

medling från centralt håll för att enheterna ska enas om ett pris.(Arvidsson, 2008, s. 351)  

 

En nackdel med förhandlingsbaserade internpriser är att det kan läggas för mycket energi på 

dessa förhandlingar, detta kan dock undvikas genom att enheterna antingen har 

kostnadsbaserade eller marknadsbaserade internpriser som grund och gör justeringar för att 

priset överensstämmer med den aktuella produkten.(Bergstrand, 2003, s. 88) En fördel med 

förhandlingsbaserade internpriser är att det tvingar enheterna att samarbeta och diskutera med 

varandra, vilket kan öka förståelsen för den andra enheten. Risken finns dock att det uppstår 

konflikter om förhandlingarna inte lyckas, vilka kan vara svåra för enheterna att lösa på egen 

hand och kan medföra minskad motivation till att använda metoden.(Ax et al., 2005, s. 558) 

3.5 Beställar- utförarmodellen 

När myndigheter väljer att använda sig av beställar- utförarmodellen, beror det på att de 

önskar uppnå effektivitet genom att införa en intern köp- och säljrelation mellan de olika 

enheterna inom organisationen.(Hilding Lundström et al., 2008, s. 10-11) De beställande 

enheterna är förvaltningar och staber inom myndigheten, de beställer tjänster av utförar-

organisationer, som sedan utför tjänsten. Tjänsterna kan gälla till exempel skola, vård eller 

omsorg.(Västerås stad 1, 2009) Västerås stad är ett exempel på en kommun som använder sig 

av beställar- utförarmodellen, det finns många utförare inom kommunen, exempelvis Konsult 

och Service
6
. Meningen med beställar- utförarmodellen är en ökad kostnadsmedvetenhet som 

kan leda till att myndighetens ledningssystem förbättras, när beställare och utförares service 

skiljs åt(Majoinen, 2006). När beställar- utförarmodellen ska användas delas organisationen 

upp i två delar, en beställar- och en utförardel. Beställarnas uppgift är att styra verksamheten, 

fatta beslut om vilka utvecklingsinitiativ som ska prioriteras och se till att myndighetens 

resurser används på bästa tänkbara sätt. Utförarens uppgift är att se till att medarbetarna 

arbetar med aktiviteter som är prioriterade, men de ska även se till att bästa effektivitet och 

kvalité finns i leveranserna.(Hilding Lundström et al., 2008, s. 10-11) Utföraren kan vara 

intern inom myndigheten, men kan även vara ett dotterbolag till myndigheten, en annan 

myndighet eller ett privat företag.(Majoinen, 2006)  

                                                 
6
 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00  
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Fördelen med beställar- utförarmodellen är att det medför tydliga roller och ansvars-

fördelning, det ger även incitament för medarbetarna att bli mer kostnadsmedvetna. Kraven 

blir tydligare vad gäller hur myndighetens resurser ska användas. Beställar- utförarmodellen 

för dock med sig en risk för ökad administration. Det kan även medföra ökade kostnader 

eftersom det kan krävas att vissa funktioner finns hos både beställare och utförare. Beställar- 

utförarmodellen för dock med sig en effektivare tjänsteförsörjning, vilket kan möjliggöra att 

ökade resurser kan koncentreras till kärnverksamheten.(Hilding Lundström et al., 2008, s. 

10-11) 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel redogörs det empiriska materialet som samlats in under arbetets gång. Vi 

redogör först för Västerås stads organisation, sedan beskrivs Konsult och Service och dess 

arbete med internpriser.  
 

4.1 Västerås stad 

Västerås stad sysselsätter ungefär 11 000 medarbetare. Dessa arbetar dels i moderbolaget, 

Västerås stad, men också i Västerås stads dotterbolag och kommunalförbund.
7
 Dotterbolagen 

är bland annat Mälarenergi och Mimer, deras affärsområden är energi respektive bostäder.
8
 

Kommunalförbunden är till exempel Västmanlands Samtrafikförbund, Mälardalens Brand- 

och Räddningsförbund samt Västmanlandsmusiken(Västerås stad 2, 2009).  

 

Västerås stad (se figur 1) är en politiskt styrd organisation, det innebär att det är 

förtroendevalda politiker som har huvudansvaret för verksamheten. Det är politikerna som 

bestämmer vad kommunen ska satsa på och hur den ska organiseras.(Västerås stad 1, 2009) I 

Västerås stad är det kommunfullmäktige som har det övergripande ansvaret för hela 

kommunen. I kommunstyrelsen tas de viktiga och övergripande frågorna som berör 

kommunen i helhet upp. Kommunstyrelsen lämnar bland annat förslag på hur stor budget som 

respektive nämnd ska få för beställningar till verksamhet. De fattar beslut om principiella 

frågor som kan få ekonomiska konsekvenser på lång sikt som till exempel att bygga ett nytt 

konstmuseum. De politiker som sitter i kommunstyrelsen har ett stadsledningskontor till sin 

hjälp vid beslutsfattande.
9
 Västerås stad är uppbyggd av nämnder och styrelser, vars arbete är 

att göra kommunstyrelsens övergripande mål till målsättningar för deras specifika 

ansvarsområde. Det är politiker som sitter i kommunens nämnder och styrelser som fattar de 

slutgiltiga besluten om beställningar till verksamheter. Varje nämnd har en förvaltning, till 

exempel pedagogiska nämndernas stab, till sin hjälp. I förvaltningarna arbetar professionella 

tjänstemän, vilka fungerar som politikernas förlängda arm, eftersom deras arbete består av att 

ge politikerna beslutsunderlag och genomföra dess beslut i praktiken.(Västerås stad 1, 2009)  

  

   

 

                                                 
7
 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00 

8
 Ibid. 

9
 Jan Wikner, 27 mars 2009 kl. 10.00 
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Figur 1: Egen bearbetning av Västerås stads organisationsschema 

Källa: Västerås stads årsredovisning 2008 
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Längst ner i organisationsschemat återfinns tre förvaltningar som är exempel på kommunens 

interna utförare, proAros, Teknik- och idrottsförvaltningen samt Konsult och Service. Den 

kommunala utföraren proAros utför mjuka tjänster vilket till exempel betyder tjänster inom 

skolverksamhet, äldreomsorg, samt fritidsgårdar. proAros utgör en stor del av kommunens 

verksamhet, cirka 80 procent av alla som arbetar inom kommunen är anställda av proAros.
10

 

Teknik och idrottsförvaltningen utför tekniska tjänster inom bland annat områdena; gator, 

trafikfrågor och sophämtning. Förvaltningen har tre verksamhetsområden; Park och Fritid, 

Gata och Service samt AMA Arbetsmarknad.(Västerås stad 3, 2009) AMA Arbetsmarknad är 

ett samarbete mellan Västerås stad och Arbetsförmedlingen för att få ut arbetslösa på 

arbetsmarknaden.(Västerås stad 4, 2009) Den sista utföraren Konsult och Service fungerar 

som stadens interna konsultbyrå. Konsult och Service samordnar och erbjuder stödtjänster 

inom sex affärsområden; ekonomi, IT, information, kontor, löner och HR samt 

personal.(Västerås stad 5, 2009) 

4.1.1 Beställar- utförarmodellen 

Västerås stad använder sig av beställar- utförarmodellen, som infördes i kommunen i början 

av 90-talet.
11

 Det innebär att Västerås stad beställer sina kärnverksamheter från olika utförare 

där interna utföraren proAros har störst andel men det finns även privata utförare som kan 

lägga anbud.
12

 Det är stabernas uppgift att beställa kärnverksamheten till respektive 

facknämnd, antingen från en kommunal eller privat utförare. Priser för interna prestationer 

beräknas fram på olika sätt i varje stab.
13

 Beställar- utförarmodellen medför att kommunens 

verksamhet till viss del styrs av marknadens villkor. Marknaden styr mer och mer eftersom 

Västerås stads interna utförare blir alltmer konkurrensutsatta. Tidigare hade kommunens 

interna utförare monopol på många av sina tjänster, men nu släpps externa utförare in i allt 

större utsträckning. Den interna tjänst som senast har blivit utkonkurrerad är sophämtningen i 

Västerås västra stadsdelar. 

 

Äldrenämnden är en av kommunens verksamheter som är konkurrensutsatt, där proAros och 

privata utförare får lägga anbud på den efterfrågade tjänsten.
14

 När tjänstemän i staberna 

beställer äldrevårdtjänster, kan de jämföra om de får bäst tjänster av en kommunal eller extern 

                                                 
10

 Jan Wikner, 27 mars 2009 kl. 10.00 
11

 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00 
12

 Jan Wikner, 27 mars 2009 kl. 10.00 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
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utförare. Om både interna och externa utförare är intresserade av att sälja sina tjänster till 

staben sker en upphandling, vilket innebär att de lämnar en offert på vad det skulle kosta 

staben, och vad som är inkluderat i priset.
15

 Den kommunala utföraren proAros räknar fram 

ett pris som de kan driva verksamheten för, sedan får även privata utförare som till exempel 

Carema lägga ett anbud på pris och kvalité.
16

 Staben väger anbuden mot varandra och 

undersöker var de kan få den bästa kvalitén och det bästa priset. Om proAros förlorar 

upphandlingen får de omdisponera sin verksamhet och i värsta fall säga upp medarbetare som 

blir övertalig, i vissa fall följer medarbetare med till i detta fall Carema för ren verksamhets-

övergång.
17

  

 

Vid upphandlingarna blir det allt vanligare att staben sätter ett bestämt pris varpå utförarna får 

övertyga staben om att de kan erbjuda den bästa kvalitén för det förutbestämda priset
18

. När 

pedagogiska nämndernas stab beställer sin kärnverksamhet, det vill säga skolverksamhet, 

konkurrerar inte utförarna om priset utan om kvalitén på tjänsten. Anledningen till detta är att 

det finns ett skolpengsystem, vilket innebär att proAros får lika stor ersättning för varje barn 

som den privata utföraren, om de vinner upphandlingen.
 19 

Vid varje upphandling är det 

nämnderna som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som ska tilldelas uppdraget. De fattar 

beslutet med utgångspunkt från beslutsunderlag de får från tjänstemännen i staberna. 

Uppdraget löper under en tidsperiod till exempel på fem år, under avtalstiden är det staberna 

som betalar ut ersättning till utförarenheten. Det finns dock verksamhet som kommunen har 

valt att inte konkurrensutsätta, till exempel IT-tjänster, eftersom kommunen vill att det ska 

drivas kommunalt.
20

 

4.2 Konsult och Service 

Kommunen har en serviceförvaltning som heter Konsult och Service där 230 medarbetare 

arbetar för Västerås stads förvaltningar, till viss del arbetar de även för dotterbolagen.
 

Dotterbolagen har dock till exempel egna ekonomi- och personalavdelningar, vilket innebär 

att de inte behöver lika mycket stödtjänster från Konsult och Service.
21

  

                                                 
15

 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00 
16

 Jan Wikner, 27 mars 2009 kl. 10.00 
17

 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00 
18

 Ibid. 
19

 Jan Wikner, 27 mars 2009 kl. 10.00 
20

 Jan Wikner, 4 maj 2009 kl. 12.30 
21

 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00 
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4.2.1 Samstödsprojektet   

År 2003 genomförde Västerås stad ett projekt som kallades samstödsprojektet, det innebar en 

centralisering och ett samordnande av kommunens stödtjänster
22

. Projektet genomfördes efter 

en studie år 2001, som granskade beställar- utförarmodellen i Västerås stad, vilken visade på 

att det fanns möjligheter att göra de administrativa stödtjänsterna mer effektiva. 

Samordningens mål var att sänka kostnaderna på stödtjänsterna med hjälp av tekniska 

lösningar, vilket skulle leda till att tjänsterna blev effektivare så att förvaltningarna kunde ägna 

mer tid till sin kärnverksamhet. Ett annat mål som fanns var att göra kostnader som tidigare 

varit dolda synliga, vilket har ökat kostnadsmedvetenheten i kommunen.(Milton, 2004) 

Samstödsprojektet har genererat en minskning av kostnader för de flesta administrativa 

stödtjänsterna, vilket syns tydligt i tabell 1. När kostnaderna för tjänsterna under år 2003 och 

2008 jämförs bör det finnas i åtanke att det har varit löneökningar med tre procent per år, vilket 

medför högre personalkostnader på tjänsterna. Gällande många tjänster har Konsult och 

Service kunnat sänka kringkostnaderna, vilket innebär att Konsult och Services kostnader 

förutom lön, är tillräckliga för att kompensera för löneökningar och lite till. Kostnaderna för att 

hyra ekonomer och konsulter har ökat, det beror främst på att den största kostnaden för tjänsten 

är lönen för personen som hyrs ut, det finns få kringkostnader som tillkommer.
 23

 

 

Timpriser 2003 2008 

IT-support (helpdesk) 3 600 kr 2 525 kr 

Löneadministration 186 kr/mån 162 kr/mån 

Kundfakturor 16 kr/st 14 kr/st 

Leverantörsfakturor 36 kr/st 28 kr/st 

Konsult 625 kr/tim 625-675 kr/tim 

Ekonom 500 kr/tim 550 kr/tim 

 Tabell 1: Internprisernas förändring 

 Källa: Konsult och Service 1, 2009, s. 9-10 

  

  

                                                 
22

 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00 
23

 Tomas Thell, 6 maj 2009 kl. 13.00 
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Rent konkret innebar samstödsprojektet att medarbetare på de olika förvaltningarna som 

arbetade med bland annat löner, kundfakturering och IT-frågor, flyttades till Konsult och 

Service.
24

 Det skedde inte en total samordning, utan det finns än idag förvaltningar som har 

till exempel ekonomipersonal kvar lokalt. Projektet innebar att Konsult och Service fick 

monopol på vissa av sina stödtjänster, de andra förvaltningarna var tvungna att köpa till 

exempel IT-tjänster från Konsult och Services IT-avdelning.
25

 Innan samstödsprojektet bestod 

Konsult och Service till stor del av det samma som idag; jurister, utredning och 

statistikfunktionen samt IT-drift. Skillnaden på Konsult och Service efter samstödsprojektet är 

att verksamheten växte mycket, eftersom många medarbetare flyttades till Konsult och 

Service, exempelvis IT-tekniker som tidigare satt på varje förvaltning. Med hjälp av 

samstödsprojektet har IT-tekniker rationaliserat arbetet, tidigare skötte en tekniker mycket 

färre datorer än vad de gör idag. Det gjordes vissa tekniska förändringar i samband med 

projektet, till exempel beslutades att alla fakturor skulle scannas in, vilket medför att det 

ständig är möjligt att lokalisera dessa.
26

 

4.2.2 Konsult och Service organisation 

Konsult och Service prissätter sina stödtjänster till självkostnad och de erbjuder tjänster inom 

sex olika affärsområden. Det blir svårt att hitta en billigare lösning någon annanstans, i de fall 

en förvaltning inte vänder sig till Konsult och Service beror det oftast på att de inte kan 

erbjuda den udda specialisthjälpen som behövs vid det specifika tillfället. De affärsområden 

som Konsult och Service tillhandahåller tjänster inom är; IT, information, kontor, ekonomi, 

personal samt löner och HR-system (se figur 2).
27
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Källa: Konsult och Service, 2007 

 

 IT är ett stort affärsområde med 47 medarbetare(Affärsplan, 2008 s. 6). De sköter all 

IT-drift i Västerås stad. Deras arbetsuppgifter består av IT-drift, förvaltning av system 

och systemutveckling.
 28

  

 

 Affärsområdet information har 13 medarbetare(Affärsplan, 2008 s. 6). De tillverkar 

bland annat broschyrer och arbetar mycket med kommunens webbplats. Övriga 

förvaltningar kan även hyra informationschefer av dem.
29

 

 

 Kontor med 35 medarbetare(Affärsplan, 2008 s. 7) arbetar med internpost, reception 

och telefonväxeln. De arbetar även med stadshusservice, vilket till exempel innebär att 

de ser till att det finns kontorsmaterial.
30

 

 

 Affärsområdet ekonomi har totalt 40 medarbetare, hälften av dem arbetar med 

ekonomirelaterade arbetsuppgifter, såsom kund- och leverantörsreskontror samt 

Västerås stads bokslut. En annan tjänst ekonomiaffärsområdet erbjuder är att övriga 

förvaltningar till exempel kan hyra en ekonomichef eller jurist. Även affärsområdet 

ekonomi sköter systemförvaltningen av ekonomisystemet. Inom ekonomi-

                                                 
28

 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 

Figur 2: Konsult och Services organisation 
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affärsområdet finns en avdelning som heter utredning och statistik som arbetar med 

enkätundersökningar och bearbetar statistisk data.
 31

  

 

 Personal har 25 medarbetare(Affärsplan, 2008 s. 4) som arbetar med rehabilitering, 

nyrekrytering och personalutveckling för hela kommunen.
 32

 De hjälper till med 

arbetsmiljöfrågor, coachning till chefer och handledning av arbetsgrupper.(Affärsplan, 

2008 s. 4) 

 

 Affärsområdet löner och HR-system med ett 40 tal medarbetare(Affärsplan, 2008 s. 4) 

arbetar med löner, pensioner och försäkringar samt utredningar inom HR-området.
 33

   

4.2.3 Konsult och Service internprissystem 

I början av 90-talet införde Västerås stad beställar- utförarmodellen, det var i samband med 

det som Konsult och Service började använda självkostnad som internprissystem och har 

använt sig av det sedan dess. Konsult och Service är intäktsfinansierade, med andra ord 

finansieras Konsult och Service genom försäljning av sina tjänster till kommunen. I de fall det 

erbjuds någon tjänst som det inte finns något intresse för i kommunen avvecklar Konsult och 

Service tjänsten, medan de utvecklar tjänster det finns intresse för. Konsult och Service säljer 

sina tjänster, vilket innebär att till exempel Tomas Thell, affärsområdeschef för ekonomi, 

tecknar överenskommelser i samband med budgetarbetet, med de förvaltningar som visar 

intresse av att köpa ekonomitjänster. Det är i samband med budgetarbetet som Konsult och 

Service prissätter sina tjänster, de använder sig av självkostnadsprincipen för internpriser. 

Anledningen till att de använder självkostnad är att de inte är vinstdrivande. Konsult och 

Service har dock ett litet vinstkrav på 1-2 procent av omsättningen. Denna vinst kan Konsult 

och Service inte använda, utan en viss del av vinsten går in i deras balansräkning under årets 

resultat och ökar posten eget kapital, medan resterande del går till stadsledningen. Konsult 

och Service är med andra ord i stort sätt inte vinstdrivande och har inte som självändamål att 

göra stora vinster, utan om de har möjlighet är det bättre att de sänker priserna. Precis som de 

andra förvaltningarna ska Konsult och Service leverera så god kvalité som möjligt för de 

pengar som finns tillgängliga.
34
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Det är till stor del på grund av att Västerås stad är en beställar- utförarkommun som 

internprissättning används. Om beställar- utförarmodellen inte skulle användas skulle det inte 

vara en lika stor intern handel som det är idag och det är den interna handeln som gör att 

internprissättning behövs. Tomas Thell menar att internprissättning är bra, eftersom det lyfter 

fram prisbilden på ett bra sätt. Innan internpris användes var det många som hade 

uppfattningen att medarbetarna var gratis. Det ansågs bättre att tillsätta till exempel en egen 

projektledare än att hyra en, eftersom det ansågs gratis. Medarbetaren som skulle tillsättas är 

dock inte gratis, då personen måste tas ifrån sina normala arbetsuppgifter, vilket innebär att 

det måste tillsättas annan medarbetare som sköter projektledarens ordinarie arbetsuppgifter. 

Med hjälp av internpris är det lättare att få upp en diskussion om priset, då det finns ett 

internpris för tjänsterna, det möjliggör en enklare jämförelse mellan att tillsätta egen personal 

och att hyra in personal externt. Kostnadsmedvetenheten har ökat i kommunen tack vare 

internprissättning, eftersom det har ökat förståelsen för att interna prestationer kostar. Många, 

speciellt de som har arbetat länge inom kommunen tycker dock att det är tröttsamt att det 

uppstår diskussioner kring priser och kostnader. Innan internprissättningen infördes syntes 

inte kostnaderna lika tydligt och då blev det heller inte diskussioner om dem, men idag förs ett 

helt annat resonemang inom kommunen, på grund av den ökade kostnadsmedvetenheten. Det 

finns fler medarbetare inom kommunen som kommer från näringslivet och de är vana vid att 

det är diskussioner om priser och kostnader, för dem är det en naturlig del av arbetet.
35

 

 

Tomas Thell anser att internprissättningen har minskat resursslöseriet, men det som 

internprissättningen framför allt fört med sig är tydliggörande av vilka tjänster som fungerar 

eller inte. Om kostnaderna kring någon av Konsult och Services tjänster ökar höjs priset på 

tjänsten, men om deras kunder ej accepterar prisökningen måste Konsult och Service bli 

effektivare, det vill säga hinna mer per tidsenhet, annars väljer deras kunder ett externt 

alternativ, vilket medför att Konsult och Service måste avveckla tjänsten, eftersom de då inte 

är tillräckligt konkurrenskraftiga. Ett exempel på en tjänst som Konsult och Services IT-

affärsområde inte kan konkurrera med utan beställer från en extern utförare, Office, är när 

någon inom kommunen behöver en ny dator. När det behövs en ny dator skickar personen en 

beställning till affärsområdet IT, de skickar beställningen vidare till Office. Sedan är det 

Office som konfigurerar, levererar och ansluter datorn. Det är med hjälp av internpriset som 

IT-affärsområdet kan se att det blir dyrare om de skulle utföra tjänsten själva än att använda 
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Office. Anledningen till att det blir dyrare trots att IT-affärsområdet använder sig av 

självkostnad är för att Office levererar till många företag, vilket ger Office stordriftsfördelar, 

som ger en lägre styckkostnad och då även ett lägre slutpris. IT-affärsområdet levererar enbart 

till kommunens förvaltningar och kan då inte konkurrera med Office.
36

 

 

Enligt Tomas Thell ger Konsult och Service en rättvis kostnadsfördelning. Det är många i 

Västerås stad som håller med Thell om det, men det finns alltid diskussioner om 

internpriserna, om kunderna får valuta för pengarna. Inom IT-affärsområdet finns det 

diskussioner om priserna, enheterna får i dagsläget betala för en standarddator med ett helt 

paket av tjänster. Enheterna skulle vilja välja vilka tjänster som ska ingå i datorn, för att få en 

större valmöjlighet.
37

  

 

En nackdel med internprissättning är att det uppstår tidskrävande diskussioner om intern-

priserna och den interna handeln, det tar tid att komma till en överenskommelse mellan 

beställaren och Konsult och Service. Internprissättningen för med sig mycket administration. 

Konsult och Service försöker kontinuerligt att rationalisera det administrativa arbetet, de har 

till exempel börjat skriva tillsvidareavtal med uppsägningstid med sina kunder istället för 

årsavtal som måste skrivas om varje år. Det skapar en viss irritation att internprissättningen 

kräver mycket tid och administration, men Konsult och Service anser trots detta att 

internprissättning är bra, eftersom det finns många fördelar, till exempel att det lyfter fram 

kostnader på ett tydligt sätt och ger bra beslutsunderlag. Om Konsult och Service får in ett 

projekt kan de med hjälp av internprissättning räkna fram samtliga kostnader för projektet och 

sedan jämföra vinsten det skulle generera och om kostnaderna är högre än vinsten avsäger de 

sig projektet.
38

  

4.2.4 Prissättningsmodeller 

Konsult och Service har sedan införandet av självkostnad använt sig av samma 

internprissystem, det har dock funnits diskussioner om hur modellerna som de använder för 

att få fram självkostnaden ska utformas. Konsult och Service använder sig av självkostnad 

som internprissystem inom alla sina affärsområden, det enda som skiljer sig är vilka tjänster 

som prissätts. De prissätter sina tjänster på tre olika sätt; tim-, tjänste- och styckprissättning.
39
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4.2.4.1 Timprissättning 

När debitering sker genom timprissättning räknar Konsult och Service fram en timkostnad, 

vilken varierar beroende på hur kvalificerad tjänsten är, det är billigare att hyra en 

ekonomiassistent än en ekonomichef. När Konsult och Service ska räkna ut timpriset 

använder de sig av lön, lönebikostnader och andra kostnader de har som berör den speciella 

tjänsten, till exempel att tillhandahålla datorer, kontor och städning. Alla dessa komponenter 

förs in i en kalkyl (se tabell 2). I kalkylen räknar Konsult och Service med personal-

omkostnader, till exempel arbetsgivaravgifter på 42,3 % av lönen, procentsatsen är ett direktiv 

från stadsledningskontoret och används för att räkna fram lönebikostnader. Årslönen 

uppkommer genom att månadslönen multipliceras med 12,2. Pålägget på 0,2 läggs till för att 

kompensera för semesterlöneskuld och semesterlön. Resultatmarginalen på 10 000 kronor 

räknas fram genom att ta ekonomiaffärsområdets omsättning, eftersom exemplet berör en 

ekonomitjänst, på 40 miljoner dividerat med de 40 medarbetare som finns, multiplicerat med 

en procent. I detta exempel har en procent använts, men den kunde lika väl ha varit två 

procent och det skulle då istället blivit 20 000 kronor. Konsult och Service räknar med en 

debiteringsgrad på 75 procent, det innebär att under ett vanligt arbetsår på 1 760 timmar, kan 

inte alla timmar debiteras, på grund av exempelvis interna möten som tar upp en del av 

arbetstiden. Debiteringsgraden varierar något beroende på vilken tjänst det handlar om, för en 

vanlig tjänsteman är den 75 procent, medan graden är betydligt högre för till exempel en 

växeltelefonist, som sköter växeln. Timpris i kronor och debiterat timpris inte är lika stora på 

grund av avrundning uppåt. Konsult och Services timprissättning är uppdelad i olika 

kategorier beroende på vilken tjänst det handlar om. Alla dessa kategorier sammanställs i en 

prislista varje år så att kunden kan se hur mycket det kostar att hyra till exempel en 

kvalificerad ekonom.
40
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Affärsområde Ekonomi         

Beräkning av timpris samt debiterbara timmar     

  Budgeterad löneökning -09 3,0% 

  Personalomkostnader -09 42,3% 

Kostnader per medarbetare, månadslön 22 969     

Kostnader kr      

Årslön 280 222     

Lönebikostnader 118 534     

Hyra, städ 32 000     

Inventarier inkl datautrustning och program 10 000     

Tele, datakommunikation 21 000     

Kompetensutveckling 15 000     

Hälsovård 2 000     

Förbrukningsmaterial 5 000     

Administration (lön, ekonomi, post) 20 000     

Gemensamma kostnader Konsult och Service 62 000     

Resultatmarginal, 1-2 % på omsättningen 10 000     

       

Summa tkr 575 756     

       

Debiteringsgrad 75%     

       

Tillgängliga timmar 1 760     

       

Debiterbara timmar 1 320     

       

Timpris i kr 436     

       

Debiterat timpris 450     

       

Total teoretisk timintäkt (1320 x 450 kr) 594 000       

     

  Tabell 2: Timprisexempel 

  Källa: Tomas Thell, 2009 

4.2.4.2 Tjänsteprissättning 

Tjänsteprissättning innebär att Konsult och Service räknar ut hur mycket det kostar att 

genomföra en hel tjänst, till exempel att göra en enkätundersökning åt en förvaltning, där de 

ska fråga 1 000 dagisföräldrar, analysera och göra en komplett rapport. Konsult och Service 

räknar ihop hur mycket till exempel kuvert, porto och arbetstimmar kostar och sammanställer 

det sedan till ett förutbestämt pris för en hel tjänst. Konsult och Service sammanställer alla 

sina tjänster som tjänsteprissätts i en tjänsteprislista, IT-affärsområdet har bland annat en 

sådan. En viss tjänst hos IT-affärsområdet kan till exempel kosta 500 kronor oavsett om det 
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tar 3 timmar eller 10 minuter. Priset har beräknats fram genom ett genomsnitt på hur lång tid 

det tar att genomföra tjänsten. Tjänsteprissättning kan liknas vid en offert, eftersom det är ett 

helt paket som erbjuds till ett förutbestämt pris. Ytterligare ett exempel på tjänster som 

tjänsteprissätts är om en förvaltning vill hyra en ekonomichef under ett år, då gör 

affärsområdet ekonomi ett övervägande där de funderar på ungefär hur många timmar som 

kommer gå åt och vad det finns för kringkostnader. De kommer kanske fram till att det skulle 

kosta 550 kronor i timmen, men istället för att timprissätta väljer de att prissätta tjänsten till 

ett pris för ett helt år, vilket gör att de slipper diskutera exakta timmar, som kan vara svårt för 

ett helt år.
41

  

 

När affärsområdet ekonomi ska prissätta ekonomisystemet, Visma, använder de sig av 

tjänsteprissättning och för in alla de kostnader som systemet för med sig i en kalkyl (se 

tabell 3). Ekonomisystemet har många användare och används inte enbart av medarbetare på 

Konsult och Service utan även av ekonomiavdelningar och enheter i de övriga 

förvaltningarna. Systemets kostnader består bland annat av löner till medarbetarna som 

arbetar med systemet och IT-avdelningens förvaltning av systemet. De kostnader som föregås 

av en asterisk är specifikationer av vad kostnaden drift och underhåll består av.
 42

  

 

  

                                                 
41

 Tomas Thell, 7 april 2009 kl. 13.00 
42

 Ibid. 



 

33 

 

Budget 2008; Kostnader för förvaltning av ekonomisystem  

Förvaltning Eko  2009 2009 2009 2009 

   Timpris Timmar  Kostnad 

Mikael Objektansvarig 625 840  525 000 

Berit VS*, Utdata 595 800  476 000 

Liselotte VS, Redovisning, integrationer 495 1 300  643 500 

Bosse VS, Anläggning 595 450  267 750 

Lisen, m.fl. VS, Leverantörsreskontra 350 2 350  822 500 

Marianne, m.fl. VS, Kundreskontra 350 600  210 000 

Summa   6 340  2 944 750 

Förvaltning IT      

Helen IT-systemansvarig  550 315  173 250 

Carina Tekniskt ansvarig 550 50  27 500 

Summa     200 750 

Övriga kostnader      

Supportavtal Visma     120 000 
URC x 22, 
(fjärrstyrning)     55 000 

Övergång till Citrix     200 000 

Drift och underhåll     1 026 000 

* SQL    314 000   

* Integrationer    332 000   

* Applikationsdrift    380 000   
Ränta och 
avskrivning     500 000 
Devis (historisk 
databas)       
Egen utveckling 
(Mikael)   160  100 000 

Köpt utveckling     550 000 

Summa     2 551 000 

Totalsumma     5 696 500 

*VS = Verksamhetsspecialist         
 Tabell 3: Budgeterade kostnader för förvaltning av ekonomisystem 

 Källa: Tomas Thell, 2009 

 

När alla kostnaderna har förts in i kalkylen bildas en totalsumma, vilken fördelas på de olika 

förvaltningarna som använder ekonomisystemet, enligt nedanstående tabell 4. Beloppen i 

fördelningsmodellen framställs genom olika parametrar. Parametrarna är aktiviteter som 

driver kostnader, till exempel hur många som är inne i systemet och hur många transaktioner 

som körs i systemet. När affärsområdet ekonomi har räknat ut hur mycket ekonomisystemet 

kostar och hur den kostnaden bör fördelas mellan de olika förvaltningarna presenteras 

förslaget på ett möte.
43
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Fördelningsmodell Visma  

  

Fördelning per förvaltning Totalt 2009 

Kultur- och Fritid 65 575 

Sociala Nämnderna 200 224 

Pedagogiska Nämnderna 104 237 

Konsult & Service 422 257 

Stadsledningskontoret 81 757 

Tekniska Produktion 409 454 

Tekniska Nämnden 101 092 

Fastighetskontoret 1 028 765 

Lantmäteriförvaltningen 30 432 

Stadsbyggnadskontoret 50 103 

Skultuna 112 318 

Miljö- och konsument 47 222 

Överförmyndaren 6 353 

proAros 2 850 913 

EVAB 36 240 

Samtrafik 55 027 

Strategiska Fastigheter 76 892 

Stiftelser 17 640 

  5 696 499 

 Tabell 4: Fördelningsmodell ekonomisystemet 

   Källa: Tomas Thell, 2009 

 

Fördelningsnycklarna som används när Konsult och Service ska prissätta sina interna tjänster 

kan förändras, men gällande ekonomisystemet har de försökt hålla fast vid samma nycklar 

under flera år, och läser endast av vid årets slut till exempel hur många användare de olika 

beställarna har i systemet och hur många transaktioner som har körts i systemet.  

4.2.4.3 Styckprissättning 

Styckprissättning, vilket innebär fasta priser, sker till exempel genom att Konsult och Service 

räknar ut hur mycket det kostar dem att behandla en leverantörsfaktura.
44

 Nedan (figur 3) 

följer ett utdrag ur Konsult och Services prislista, utdraget berör tjänster inom affärsområdena 

information och IT.  
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 Figur 3: Utdrag ur Konsult och Services prislista 

 Källa: Konsult och Service 2, 2009 

4.2.5 En förändring av internpriset 

Tjänsteutbudet för IT-affärsområdet består idag av 58 tjänster där 80 procent av kostnaderna, 

det vill säga 72 miljoner fördelades ut på IT-arbetsplatserna och resterande var kopplat till 

unika systemlösningar innan förändringen inleddes. I priset för en IT-arbetsplats ingår de 

flesta datarelaterade kostnaderna samt kostnader för säkerhet. Den fördelningsnyckel som 

används idag är antal datorer. Enheterna har reagerat på otydligheten i vad som ingår i 

tjänsten IT och anser att datorpriset är för kostsamt.(Ernst & Young 2, 2008, s. 16) IT-

affärsområdet erbjuder ett standardiserat urval av persondatorer, vilket det görs få undantag 

från. Ofta är datorerna tillräckliga, men det finns verksamheter som har högre prestandakrav, 

vilka inte tillfredställs idag, ett exempel är Hässlö gymnasium, som utbildar piloter och 

behöver programvara för flygsimulering. Motsvarande behöver, till exempel förskolan, inte en 

standarddator, utan kan nöja sig med en enklare modell.(Ernst & Young 1, 2008, s. 11)  
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En anledning till det högt upplevda IT-priset är att Västerås stad har strikta regler vad gäller 

dess stora nätverk, som alla inom kommunen är anslutna till. Förvaltningarna får inte köpa en 

dator från någon annan än IT-avdelningen och ansluta den hur som helst, utan all utrustning, 

till exempel skrivare och datorer som ska anslutas i kommunens nätverk måste vara 

certifierade och testade av IT-avdelningen. Anledningen till detta är för att minska risken för 

att nätverket förstörs och för att tillmötesgå de säkerhetskrav Västerås stad har satt upp. Det 

finns höga krav på grund av att om nätverket skulle haverera, skulle hela kommunens arbete 

stanna upp, vilket skulle innebära stora kostnader.
45

 I nuläget genomgår Konsult och Services 

IT-affärsområde en förändring gällande dess internprissystem. De har insett att nuvarande 

internpris skapar ett för högt pris. Det har varit en stor debatt kring IT-systemet där till 

exempel proAros har klagat på att det är alldeles för dyrt att använda sig av systemet. 

Debatten handlar om att när proAros ska kunna konkurrera med privata utförare har de inte 

råd att stå för stora kostnader för användning av IT-systemet. proAros upplever till exempel 

att IT-priset är högt när de tillhandahåller datorer till skolorna. När skolornas ekonomi 

försämras undersöks vad det går att sparas in på och eftersom priset per dator anses vara högt 

blir det där den första nedskärningen sker. Gymnasieskolan Wenströmska i Västerås stad har 

haft dålig ekonomi vilket leder till att de inte har råd med datorer till eleverna. Denna 

nedskärning går dock emot vad kommunen som helhet vill, kommunen önskar stimulera IT-

användandet i skolorna. I dagsläget betalar kunden ett internpris per dator på arbetsplatsen 

och i priset ingår alla datarelaterade kostnader samt kostnader för säkerhet.
46

 

 

Konsult och Service har sett över om IT-användningen kan prissättas på något annat sätt än 

per dator. Kommunens ambition är att fördela ut kostnaderna på de som utnyttjar tjänsten. Det 

ska vara rättvist mellan den privata och kommunala utföraren, om inte kostnaden för IT-

affärsområdet fördelas ut på proAros utan blir en gratistjänst får den privata utföraren svårt att 

konkurrera om verksamheten.
47

 För en tid sedan ingick mycket i datorpriset, oavsett om 

kunden hade behov av det eller ej. Successivt har de olika komponenterna som bildar priset 

delats upp i mindre delar, vilket medför att kunden får större valmöjligheter. I framtiden 

kommer IT-avdelningen hyra ut en mer naken dator och kan utifrån kundens behov göra 

tillägg. Det första steget IT-avdelningen gjorde var att införa ett separat pris för infrastruktur, 

med andra ord kablar och Internetuppkoppling, och ett för datorer. Nästa steg är att dela upp 
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all programvara, men då behöver IT-avdelningen först fastställa vilka program som är 

standard eller inte.
48

 

 

Kommunen har tagit hjälp av Ernst & Young som skrivit en rapport med ett förslag på hur 

kostnaderna skulle kunna fördelas. Detta förslag ska ses över och anpassas till 

organisationen.
49

 Målet med Ernst & Youngs studie är att presentera ett underlag så att 

Västerås stad kan utforma en generell prismodell som är tillämplig för fördelning av 

kostnader för stadens gemensamma processer.(Ernst & Young 2, 2008, s. 6) De anser att 

problemet med nuvarande prismodell är att den inte är anpassad efter kundernas behov. De 

konkurrensutsatta enheterna köper ett sammanslaget IT-paket, som innehåller ett flertal 

deltjänster. Paketeringen av tjänster leder till att kunden får minskad valmöjlighet samt att 

enheterna får betala för tjänster som de inte utnyttjar. Det är svårt för enheterna att påverka 

sina IT-kostnader när enheterna måste köpa ett sammanslaget paket.(Ernst & Young 2, 2008, 

s. 17) Det finns ett problem med dagens modell för interndebitering, då alla kostnader 

fördelas på samtliga datorer. Fördelningen skapar ett högt pris per dator, vilket ger ett 

felaktigt incitament. Förvaltningarna önskar bygga ut e-tjänster och datorisering, men 

eftersom datorpriset är högt drar förvaltningarna sig för att införskaffa ytterligare 

datorer.(Ernst & Young 1, 2008, s. 11) 

 

Ernst & Youngs föreslag på förändringen av IT-priset syftar till att: 

 Ge ett marknadsanpassat tjänsteutbud 

 Öka valfriheten inom erbjudna tjänster 

 Sänka initialkostnaden för en IT-arbetsplats 

 Säkerställa konkurrensneutralitet 

I praktiken kommer förändringen innebära att kostnaderna som bygger upp IT-priset kommer 

omfördelas för att ge en mer rättvis kostnadsfördelning.
50
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5. ANALYS  
 

I detta kapitel kopplas studiens insamlade empiri ihop med referensramen. Vi lade till egna 

åsikter och reflektioner. Den struktur vi valde var att följa referensramens rubriker för att 

underlätta för läsaren att se kopplingen till referensramen. De undantag som skett är att 

rubrikerna Fördelar/nackdelar med internprissättning och En förändring av internpriset 

lades till för en tydligare överblick av analyskapitlets innehåll.   
 

5.1 Intern marknad 

Västerås stad är uppdelad i ett antal organisatoriska enheter eftersom de använder beställar- 

utförarmodellen, där interna prestationer sker mellan kommunens enheter. Genom beställar- 

utförarmodellen skapas en intern marknad, men det är en något speciell intern marknad 

eftersom även externa aktörer till viss del släpps in på den. Enligt Ax, et al är internpris 

användbart när organisationer är decentraliserade, det vill säga uppdelade i olika enheter. 

Tomas Thell tror inte att Västerås stad hade använt internprissättning i lika stor utsträckning 

om inte Västerås stad hade varit en beställar- utförarkommun, eftersom det inte inneburit lika 

stor intern handel. Internprissättning är bra enligt Tomas Thell, eftersom de interna 

prestationerna får ett pris. Ett pris på en extern marknad påverkas av utbud och efterfrågan, 

men vad gäller priserna på Konsult och Services tjänster påverkar parametrarna inte priset, 

eftersom tjänsterna prissätts efter självkostnad. Däremot påverkar parametrarna dess tjänster, 

om efterfrågan av en tjänst är stor utvecklar de tjänsten, medan de avvecklar tjänsten om 

efterfrågan är låg.  

 

Marknadens inflytande är inte lika starkt inom den offentliga verksamheten som i den privata 

sektorn, menar Ekonomistyrningsverkets rapport; Sätt rätt pris. Vi ser att marknaden till viss 

del har inflytande på Konsult och Service eftersom de konkurrerar med externa utförare på 

vissa av sina tjänster. Konsult och Service prissätter sina tjänster efter självkostnad. Genom 

att använda självkostnad har Konsult och Service låga priser som medför att beställarenheten 

nästan enbart vänder sig till en extern utförare när det behövs mer kvalificerad hjälp inom ett 

specifikt område. Externa utförare kan oftast inte konkurrera med Konsult och Services pris 

eftersom den externa utföraren är vinstdrivande och därför sätter ett högre pris än 

självkostnad, men i de fall den externa utföraren har stordriftsfördelar kan de eventuellt sätta 

ett lägre pris än Konsult och Service.  
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5.2 Interna prestationer 

Enligt Ax, et al. finns det flera typer av interna prestationer, vissa är konkreta medan andra 

inte är lika påtagliga prestationer som inom till exempel ett tillverkningsföretag, vilket gör 

dem något svårare att prissätta. Tjänsteföretag är ett exempel på företag vars interna 

prestationer inte är lika påtagliga, ett exempel på en sådan prestation är användandet av en 

databas. Konsult och Service är ett tjänsteföretag och flera av deras interna prestationer är inte 

påtagliga. De förvaltar kommunens ekonomisystem, det systemet prissätts bland annat efter 

hur många transaktioner som sker i systemet.  

 

En grupp interna prestationer är till exempel beställda och mätbara tjänster som resultat-

ansvariga enheter får från centrala eller regionala serviceenheter. Ett exempel på beställda och 

mätbara tjänster är underhåll av datorutrustning eller reparationer av maskiner. De 

prestationerna kan vara svåra att prissätta, eftersom det kan handla om många olika slag av 

tjänster. Konsult och Service är en verksamhet som erbjuder ett brett utbud av tjänster, bland 

annat sköter de underhåll av kommunens datorer. Som teorin beskriver kan den typen av 

tjänster vara svåra att prissätta, vi anser dock att det inte är det i Konsult och Services fall 

eftersom de inte ska gå med vinst, men de måste täcka alla sina kostnader, då är självkostnad 

ett bra alternativ. Vi tror med andra ord inte att Konsult och Service har svårt att välja 

internprissystem, men vad gäller vissa tjänster är det svårt för dem att fördela ut kostnaderna 

på ett rättvist sätt. 

5.3 Internprissättningens motiv och syften 

Bergstrand menar att ett av motiven till att använda internprissättning är att uppmuntra 

medarbetarna att agera efter hela organisationens bästa. Han anser även att internprissättning 

motiverar medarbetarna till ekonomiskt tänkande och rationellt handlande i valsituationer. 

Människor är ofta vårdslösa med saker som någon annan har bekostat. En symbolisk summa 

får dem att stanna upp och tänka efter, vilket kan leda till resurssparande för organisationen i 

helhet. Det Bergstrand beskriver anser vi passa bra ihop med ett av internprissättningens syfte 

enligt Arvidssons, vilket är att öka kostnadsmedvetenheten. Vi ser att större kostnads-

medvetenhet hos medarbetarna leder till minskat resursslöseri. Det kan lätt bli slöseri med 

resurser om medarbetarna inte inser att interna transaktioner påverkar organisationens resultat 

i det långa loppet.  
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Lantz belyser att internprissättningen motiverar medarbetarna att handla på ett sätt som 

maximerar nyttan för organisationen i helhet och inte enbart nyttan för den egna enheten. 

Samstödsprojektet ökade Konsult och Service verksamhet, vilket medförde ökad användning 

av internprissättning, eftersom fler tjänster såldes från Konsult och Service. Meningen med 

projektet var att öka kostnadsmedvetenheten, genom att stödtjänsterna inte längre skulle ses 

som gratistjänster. Tomas Thell berättade att samstödsprojektet har medfört att kostnads-

medvetenheten har ökat inom kommunen, eftersom medarbetarna har fått större förståelse för 

att allting kostar, även interna prestationer. Det finns dock motstånd, på grund av att många, 

speciellt de som arbetat inom kommunen länge tycker att det är jobbigt att det är mycket 

diskussioner kring kostnader. Motståndet har dock minskat, på grund av att fler nya 

medarbetare har arbetat inom näringslivet tidigare, där det alltid finns diskussioner om pris 

och pengar.  

 

Vi anser att det är viktigt för Konsult och Service med en rättvis kostnadsfördelning, för att de 

enheter som utnyttjar tjänsterna även ska stå för dess kostnader. En rättvis kostnadsfördelning 

kan tillgodoses genom att använda internprissättning eftersom kostnaderna lyfts fram på ett 

tydligt sätt, vilket möjliggör att ledningen kan se var kostnader uppstår inom organisationen. 

När kostnaderna blir tydliga kan ledningen se vilka enheter som tar resurserna i anspråk och 

sedan lägga kostnaderna på de enheterna, vilket vi anser underlättar i strävan efter en rättvis 

kostnadsfördelning. Om organisationer vill att kostnaderna för interna prestationer ska belasta 

den enheten som har utnyttjat prestationen menar Ekonomistyrningsverket i sin rapport; Sätt 

rätt pris, att internprissättning är en bra metod. Ett alternativ är att använda sig av 

schablonmässiga kostnader, som med hjälp av fördelningsnycklar fördelas ut på enheterna. 

Med hjälp av internprissättning uppstår istället en intäkt/kostnad för den säljande/köpande 

enheten, som baseras på till vilken grad prestationen har utnyttjats. Kostnadsfördelningen som 

internprissättning möjliggör är viktig för Konsult och Service, om det inte skulle uppstå en 

intäkt för den säljande enheten, Konsult och Service, skulle de ej kunna bedriva sin 

verksamhet eftersom de är intäktsfinansierade. Konsult och Service använder sig dock av 

fördelningsnycklar, när det kommer till att fastställa sina internpriser, till exempel vad gäller 

ekonomisystemet. Då används bland annat fördelningsnyckeln hur många transaktioner som 

sker i systemet av varje förvaltning.  
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5.3.1 Fördelar/nackdelar med internprissättning 

En fördel med internprissättning, enligt Arvidsson, är att den möjliggör en viktig värdering 

som ger ledningen information om interna transaktioner. Med hjälp av informationen kan 

organisationer uppmärksamma olönsamma aktiviteter och förbättra dem. Tomas Thell anser 

att internprissättning är bra eftersom kostnader lyfts fram på ett tydligt sätt. När Konsult och 

Service kan se kostnaderna tydligt kan de upptäcka om de inte är konkurrenskraftiga med sina 

tjänster, med andra ord om tjänsten är olönsam kan de undersöka om de kan effektivisera 

tjänsten eller om de måste avveckla den. Vi anser att internprissättning är en bra metod för att 

minska resursslöseriet. Det är viktigt att använda internprissättning annars kan det kan vara 

svårt att upptäcka var onödiga kostnader uppstår. Internprissättning bidrar även till att se var 

värde skapas, vilket möjliggör att aktiviteter som inte skapar värde kan elimineras eller 

förändras. Vi anser att internprissättning ger chefer och ledning bra underlag för besluts-

fattande och kontroll av verksamheten i stort.  

 

En nackdel med internprissättning enligt Ekonomistyrningsverkets rapport Sätt rätt pris, är att 

det kan bli tidskrävande diskussioner om vilket internpris som ska användas. Detta är något 

som Tomas Thell känner igen inom Konsult och Service, där mycket tid går till den interna 

handeln. Tid går till diskussioner om internpriserna, till upphandlingar och överens-

kommelser. Internprissättningen kräver även administration, vilket skapar en viss irritation 

hos medarbetarna menar Tomas Thell. Trots nackdelarna med internprissättning anser Tomas 

Thell att det är bra och att fördelarna överväger nackdelarna. Han anser att fördelarna med 

internprissättning är att det lyfter fram kostnaderna på ett tydligt sätt och ger ett bra 

beslutsunderlag. De försöker ständigt minska nackdelarna genom att rationalisera det 

administrativa arbetet, till exempel har de börjat skriva tillsvidareavtal istället för årsavtal med 

sina kunder.  

5.4 Internprissättningsmetoder 

Arvidsson menar att det finns fyra krav på vad ett bra internprissystem ska klara av. Systemet 

ska mögliggöra: ett korrekt beslutsunderlag, tillfredställande resultatmätning, rationella beslut 

för helheten och effektiv administrativ användning. Det vi ser som kan kopplas till ovan-

stående teori är det Tomas Thell berättar om internprissättningen inom Konsult och Service 

som synliggör kostnader på ett tydligt sätt och ger ett bra beslutsunderlag. När de ska ta beslut 

om de ska inleda ett projekt möjliggör internprissättningen att de kan räkna ut hur mycket 



 

42 

 

intäkter samt kostnader projektet kommer att generera och de kan sedan ta ställning till om det 

är ekonomiskt hållbart att genomföra projektet.  

 

Enligt Ekonomistyrningsverkets rapport; Sätt rätt pris har en offentlig verksamhet valt rätt 

internprissystem när intäkterna av de interna prestationerna på lång sikt täcker kostnaderna 

som prestationerna medför. Det skiljer sig något från den privata sektorn, på grund av att en 

offentlig verksamhet inte ska gå med vinst. Då Konsult och Service använder sig av 

självkostnad täcker de både sina direkta och indirekta kostnader i verksamheten. Tomas Thell 

menar att anledningen till att de använder självkostnad är att Konsult och Service inte ska 

generera någon vinst. Vi ser att samma möjlighet inte finns för privata företag på den externa 

marknaden som måste lägga till ett vinstpålägg på sitt slutpris när de säljer externt, för att 

verksamheten ska fortskrida.  

5.4.1 Självkostnad  

Konsult och Service har använt sig av självkostnad sedan de började använda internpriser 

trots att det finns en uppsjö av metoder för internprissättning. Vi tror att det beror på att de 

måste täcka alla sina kostnader och inte är vinstdrivande, då är självkostnad det 

internprissystem som lämpar sig bäst. Enligt Johansson & Åkerblad är en nackdel med 

självkostnadsprincipen att det saknas incitament för effektiviseringar, eftersom enheterna får 

betalt för tillverkningskostnaden även om kostnaden förändras. I Konsult och Services fall 

anser vi dock inte att det incitamentet saknas, eftersom de kontinuerligt måste effektivisera sin 

verksamhet, då de till viss del konkurrerar med externa utförare. Om inte Konsult och Service 

kan ge en tillräckligt bra tjänst, till rätt pris väljer beställaren att gå till en extern utförare och 

Konsult och Service måste avveckla tjänsten. Enligt en undersökning av Andersson och 

Hansson, 1984, använde 80 procent av Sveriges kommuner sig av självkostnadsprincipen vid 

internprissättning. Undersökningen gjordes för ett antal år sedan, men vi tror att kommuner 

även idag använder sig av självkostnad, eftersom de kommunala organisationerna är 

uppbyggda på så vis att enheterna måste täcka alla sina kostnader och inte ska gå med vinst.  

 

Johansson & Åkerblad skriver att internprissättning med självkostnad möjliggör att 

organisationen lättare kan jämföra om arbetet kan effektiviseras genom att outsourca istället 

för att producera internt. Ett exempel på när Konsult och Service har valt att outsourca är vid 

tillhandahållandet av datorer till Västerås stad, då används den externa utföraren Office. När 

det behövs en ny dator skickar beställarenheten en beställning till IT-affärsområdet som 
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skickar vidare beställningen till Office. Sen är det Office som konfigurerar, levererar och 

ansluter datorn. Anledningen till att det skulle bli dyrare för IT-affärsområdet att 

tillhandahålla datorer trots att de använder sig av självkostnad är för att Office levererar till 

många företag, vilket ger Office stordriftsfördelar. Stordriftsfördelarna ger Office en lägre 

styckkostnad och då även ett lägre slutpris, vilket IT-affärsområdet ej kan konkurrera med.  

 

Inom Konsult och Services självkostnad använder de olika varianter på hur de prissätter sina 

tjänster; tim-, tjänste- och styckprissättning. Det som avgör vilken prissättning som används 

är vilken tjänst det är som ska prissättas. De tre varianterna underlättar prissättningen, vilket 

vi anser bra eftersom Konsult och Service tjänster är av sådant slag som Ax, et al. beskriver 

som inte lika påtliga som till exempel tillverkande företags interna prestationer. När 

prestationer inte är påtagliga kan de vara svåra att prissätta. Uppdelningen av tjänsterna som 

sker anser vi är bra, eftersom Konsult och Service har många olika slags tjänster. Vi tror det 

skulle vara för svårt att prissätta alla tjänsterna på samma vis. Självkostnad är enligt oss den 

rätta metoden för alla Konsult och Services tjänster, men i och med att tjänsterna är av olika 

karaktär bör de även prissättas på olika vis, då anser vi att indelningen i tim-, tjänste- och 

styckprissättning är bra.  

5.4.2 Alternativa metoder för Konsult och Service 

Det finns en uppsjö av internprissättningsmetoder som organisationer kan använda sig av för 

att prissätta sina interna prestationer. Konsult och Service har valt att använda sig av 

självkostnad, vilket de har använt sedan implementeringen av internprissättningen. I 

magisteruppsatsen studerade vi olika internprissättningsmetoder och ett alternativ till 

självkostnad kan vara att använda särkostnad. Problemet med särkostnad är att metoden inte 

täcker de indirekta kostnaderna, vilket gör att vi inte anser att det är en hållbar metod för 

Konsult och Service, eftersom de måste få samtliga kostnader täckta av internpriset, för att de 

är intäktsfinansierade. Ett annat alternativ enligt oss kan vara självkostnad plus vinstpålägg, 

eftersom Konsult och Service har ett litet vinstkrav. Det som talar emot den metoden är dock 

att den används för att öka enheternas motivation. I Konsult och Service fall tror vi inte att det 

ökar motivationen på grund av att det är ett mycket litet vinstkrav och att det inte är pengar 

Konsult och Service själva får förfoga över. Standardkostnad kan användas som 

internprissättningsmetod där kostnaden bestäms i förväg för en period. Dock kan ökade 

kostnader medföra att Konsult och Service inte får alla sina kostnader täckta eller att de tar ett 

högre pris än vad tjänsten kostar att tillhandahålla som strider mot verksamhetens mål med 
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noll vinst. Detsamma gäller marknadsorienterade internpriser där priset sätts efter 

marknadspris, men eftersom Konsult och Service mål inte är att göra vinster faller även denna 

metod. Förhandlingsbaserade internpriser innebär enligt Arvidsson att enheterna sätter sig 

ned och förhandlar om priset. Enligt Ax et al, kan metoden leda till konflikter mellan 

enheterna. Vi tror inte att förhandlingsbaserade internpriset passar Konsult och Service på 

grund av att metoden skulle medföra att mer tid skulle gå åt till diskussioner och onödiga 

konflikter skulle kunna uppstå mellan kommunens enheter.  

5.5 En förändring av internpriset 

Enligt Ax, et al., är ett av internprissättningens syften att motivera medarbetarna att anpassa 

sig till organisationens mål och förstå vad som gynnar hela verksamheten. När internpris-

sättningen är grundad på fel parametrar kan det medföra att medarbetarna inte kan anpassa sig 

till organisationens mål. Ett exempel vi ser på detta är dagens IT-pris på affärsområdet IT, 

eftersom priset anses för högt leder det till att bland annat skolorna måste skära ner på antalet 

datorer, detta trots kommunens mål är att stimulera IT-kunskapen. Vid användning av 

självkostnad fördelas indirekta kostnader via pålägg, vilka enligt Arvidsson kan anses 

godtyckliga, vilket bidrar till svårigheter att härleda kostnader till produkterna. Vi ser att detta 

problem har uppstått på IT-affärsområdet där kommunens enheter har reagerat på 

otydligheten i vad som ingår i tjänsten IT och anser att datorpriset är för högt. Enligt Tomas 

Thell är det en ständig debatt om internpriser där IT-priset är det mest omdiskuterade. Ernst & 

Youngs rapport; Principer för ny prismodell berättar att de konkurrensutsatta enheterna köper 

ett sammanslaget IT-paket, som innehåller ett flertal deltjänster. Dagens IT-pris består av 80 

procent av de kostnader som IT-affärsområdet har, fördelat per dator, vilket ger ett 

standardiserat utförande. I priset ingår de flesta datarelaterade kostnaderna samt kostnader för 

säkerhet. Den fördelningen skapar ett högt pris per dator, vilket ger ett felaktigt incitament. 

Förvaltningarna önskar bygga ut e-tjänster och datorisering, men eftersom datorpriset är högt, 

då standarddatorn innehåller väldigt mycket, drar sig förvaltningarna för att införskaffa 

ytterligare datorer.  

 

Ernst & Young menar att paketeringen av tjänster leder till att kunden får minskad 

valmöjlighet samt att enheterna får betala för tjänster som de inte utnyttjar. Ett exempel är 

förskolan som inte behöver en standarddator, utan kan nöja sig med en enklare modell. Det är 

svårt för enheterna att påverka sina IT-kostnader när de inte får några valmöjligheter utan med 

få undantag erbjuds en standarddator. Tomas Thell berättar att kommunens ambition är att 
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fördela ut kostnaderna på de som utnyttjar tjänsten, därför har de inlett en studie om 

förändring av internpriset. I framtiden kommer IT-affärsområde på Konsult och Service hyra 

ut en mer naken dator och utifrån kundens behov kan de sedan lägga till program, till exempel 

ekonomisystemet, vilket medför att kunden får större valmöjligheter. Enligt Bergstrand ska 

internprissättningen vara utformad för att motivera medarbetarna till ekonomiskt tänkande 

och rationellt handlande i valsituationer. Vi anser att det är bra att Konsult och Service ser 

över sina internpriser och gör justeringar när det behövs för att passa verksamheten. Genom 

att de delar upp IT-priset, ger det kommunens enheter större valmöjligheter. Vi tror att det nya 

IT-priset kommer medföra en mer rättvis kostnadsfördelning, eftersom förvaltningarna enbart 

kommer betala för de tjänster som utnyttjas. En rättvis kostnadsfördelning anser vi är 

nödvändig där de enheter som utnyttjar IT-tjänsten belastas med kostnaderna som de 

förbrukar. Vi ser att en förändring av IT-priset ger en mer rättvis kostnadsfördelning. I likhet 

med Bergstands motiv till internprissättning där medarbetarna blir mer kostnadsmedvetna 

som medför resurssparade för organisationen i det långa loppet.  
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6. SLUTSATS 
 

Utifrån informationen som presenterats i denna magistertuppsats följer i detta kapitel 

slutsatser med studiens syfte som grund. Vi har valt att disponera slutsatskapitlet efter de 

forskningsfrågor studien grundas på. 
 

 

 Vad använder Konsult och Service för internprissystem och varför detta system? 

Konsult och Service använder sig av självkostnad för att prissätta den interna handeln mellan 

kommunens enheter, vilket de har gjort sedan de införde internprissättning. De använder 

självkostnad på grund av att de måste täcka alla sina kostnader men de är inte vinstdrivande. 

Andra internprissättningsmetoder passar enligt oss inte Konsult och Service på grund av att de 

antingen inte täcker både direkta och indirekta kostnader eller syftar till att skapa en vinst för 

organisationen. Internprissystemet ger Konsult och Service ett bra beslutsunderlag, eftersom 

det lyfter fram kostnader på ett tydligt sätt, vilket gör att de kan besluta om det är ekonomiskt 

hållbart att genomföra projekt eller ej. Systemet ger information om huruvida deras tjänster är 

lönsamma eller om de bör avvecklas eller outsourcas för att få ner kostnaden för kommunen. 

Inom Konsult och Services självkostnad använder de sig av tre olika varianter av prissättning; 

tim-, tjänste- och styckprissättning. Vi anser att det är bra, eftersom Konsult och Service har 

många olika slags tjänster som vore svåra att prissätta på ett och samma sätt. 

  

 Anser Konsult och Service att internprissättningen har medfört minskat resursslöseri? 

Vi anser att det finns ett samband mellan ökad kostnadsmedvetenhet och minskat resurs-

slöseri, eftersom medarbetarna blir medvetna om att interna prestationer kostar tänker de efter 

och blir mer sparsamma, vilket leder till minskat resursslöseri. Kommunens förvaltningar 

köper många av sina stödtjänster från Konsult och Service. Genom att de internprissätts får 

medarbetarna ett pris på tjänster som de tidigare såg som gratistjänster. Denna förståelse har 

minskat resursslöseri och maximerat nyttan för hela kommunen. Trots att förståelsen för 

kostnader har ökat finns det motstånd bland vissa medarbetare mot det ökande antalet 

diskussioner om kostnader. Det uppstår dessutom irritation då internpriser kräver mycket tid 

och administration. Trots dessa aspekter anser Konsult och Service att internpriser är 

nödvändiga för att minska resursslöseri och öka kostnadsmedvetenheten i organisationen. 
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 Ger internprissättningen en rättvis kostnadsfördelning, enligt Konsult och Service? 

Internprissättningen i Konsult och Service ger en rättvis kostnadsfördelning, genom att de 

som utnyttjar tjänsten även belastas med kostnaden som uppstår, vilket vi anser är viktigt. 

Kostnadsfördelningen är viktigt för Konsult och Service, eftersom de är intäktsfinansierade 

och inte kan bedriva sin verksamhet om det inte uppstår en intäkt när de säljer sina tjänster. 

Tjänster som till exempel användning av ekonomisystem kan vara svåra att prissätta, då de 

inte är lika påtagliga som andra prestationer. Det kan därför vara svårt att få en rättvis 

kostnadsfördelning, men det är något internprissättning försöker möjliggöra. Vi ser att 

internprissättning möjliggör att ledningen kan se var kostnader uppstår inom organisationen. 

När kostnaderna blir tydliga kan ledningen se vilka enheter som tar resurserna i anspråk och 

sedan lägga kostnaderna på de enheterna, vilket vi anser underlättar vid strävan efter en rättvis 

kostnadsfördelning. Det finns dock ständigt diskussioner om fördelningen av kostnader. IT-

priset har diskuterats flitigt där enheterna menar att de får betala för fler tjänster än de 

använder. Problemet med kostnadsfördelning är att den köpande enheten vill ha lägsta möjliga 

pris, medan den säljande enheten Konsult och Service måste täcka sina totala kostnader. 

Tomas Thell menar att Konsult och Service har en rättvis kostnadsfördelning, genom sitt 

internpris och att de arbetar med att förändra IT-priset för att även där få en mer rättvis 

kostnadsfördelning. 

 

 Varför och hur förändrar Konsult och Service sitt interna IT-pris? 

Konsult och Service förändrar i dagsläget sitt internpris för datorer. De har fått påtryckningar 

från flera enheter inom kommunen på grund av att priset är för högt på datorerna och att det är 

otydligt vad som ingår i IT-tjänsten. I dagsläget består IT-priset av 80 procent av IT-

affärsområdets kostnader, dessa kostnader belastar de köpande enheterna, oavsett om de 

utnyttjar de ingående tjänsterna eller ej. Förändringen innebär att det kommer säljas en mer 

avskalad dator och att den köpande enheten sedan väljer till de specifika tjänster de behöver 

till sin verksamhet. Det innebär att enheterna endast betalar för de tjänsterna de utnyttjar. Vi 

anser att det är bra att de delar upp IT-priset, eftersom det ger enheterna större valmöjligheter. 

Det bidrar till att kommunen får en mer rättvis kostnadsfördelning, där enheterna som 

utnyttjar IT-tjänsten belastas med de kostnader som uppstår.  
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6.1 Fortsatt forskning 

Efter genomförandet av denna uppsats har vi observerat ett par studieområden som vore 

intressanta att belysa närmare: 

 Det vore intressant att undersöka en organisation, vars interna handel sker mellan 

enheter som är stationerade i olika länder. 

 Det skulle även kunna göras en liknande studie hos Konsult och Service när de har 

slutfört förändringen av IT-priset och se hur resultatet blev. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor till Tomas Thell, 7:e april 
 

 

 Kan du berätta om Konsult och Services organisation? 

 

 Vad använder ni för internpriser? 

 

 När började ni använda internpriser? 

 

 Har ni olika internpriser i de olika affärsområdena? 

 

 Har ni tidigare använt något annat internprissystem? 

 

 Har ni funderat över att använda något annat internprissystem? 

 

 



 

 

Bilaga 2, Intervjufrågor till Tomas Thell, 6:e maj 
 

 I litteraturen beskrivs de olika motiv till att använda internprissättning, t.ex. 

möjliggöra decentralisering och lokalt ekonomiskt ansvar, samt ge information för 

centrala och lokala beslut om verksamheten på kort och lång sikt. Internprissättning 

möjliggör även mätning av vilka enheter som har värdeskapande aktiviteter.  

o Vad har ni för motiv till att ni använder er av internprissättning i Konsult 

och Service?  

 

 Har kostnadsmedvetenheten ökat?  

 

 Har internprissättningen minskat resursslöseri? 

 

 I litteraturen står det att internprissystem ska möjliggöra ett korrekt beslutsunderlag, 

tillfredställande resultatmätning, rationella beslut för helheten och effektiv 

administrativ användning.  

o Möjliggör ert internprissystem dessa aspekter?  

 

 Anser ni att ni har sänkt kostnaderna för de administrativa stödtjänsterna i och med 

införandet av internpriser?  

 

 Anser ni att internprissättningen ger en rättvis kostnadsfördelning?  

 

 Vad kostar det att använda detta system (i tid, pengar och medarbetare som sysslar 

med systemet)? 

 

 Tror du att ni skulle använt er av internpris om Västerås stad inte skulle använt 

Beställar- utförarmodellen? 

  



 

 

Kompletteringsfrågor 

Timpris 

 Skillnaden mellan timpris i kr (436) och debiterat timpris (450), är det bara en 

avrundning eller varför uppstår en skillnad där? 

 

 Resultatmarginalen på 2 % på omsättningen, vilken omsättning? 

 

 Vad står ”Po -09” (43,2 %) för?  

 

 Varför 12,2 på årslönen? 

 

 Har ni så vi kan få se ett exempel på tjänsteprislistan? 

Budget 

 Vissa kostnader under 2009 har en asterisk före namnet, och de kostnaderna är inte 

med i totalsumman.  

 

 Är ekonomisystemet tjänsteprissatt? 

Styckpris 

 Kan du berätta lite mer om styckprissättning? 

o Kan du ge något mer exempel på vad som är styckprissatt än 

leverantörsfakturor?  

Konsult och Service 

 Vad gjorde Konsult och Service innan samstödsprojektet? 



 

 

Bilaga 3, E-postfrågor till Anders Spennare, 5:e maj 
 

 Hur går en förändring av ett internpris till i Konsult och Service? 

 

 Vad syftar förändringen till?  

 

 Vad är det som ska förändras i internpriset? 

 

 Tror ni att förändringen kommer medföra en rättvisare kostnadsfördelning? 

 

 Är Ernst & Youngs förslag till förändring ett bra alternativ som ni kommer använda er 

av eller har ni arbetat fram ett eget förslag? 

 


