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SAMMANFATTNING 

 

Titel Internprissättning och beställar-/utförarmodellen i Västerås Stad – 

Konsult och Service och Sociala Nämndernas Stab perspektiv 

Seminariedatum 2009-06-02 

Kurs Magisteruppsats i ekonomistyrning, avancerad nivå, 15hp. 
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Handledare  Leif Carlsson 

Nyckelord Internpris, internprestation, intern handel, internprissättning, 
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Syfte  Uppsatsens syfte är att redogöra för varför Västerås Stad tillämpar 

beställar-/utförarmodellen och internprissättning samt för- och 

nackdelar med användningen, utifrån Konsult och Service och 

Sociala Nämndernas Stabs perspektiv. Vidare studeras vilken 

internprissättningsmetod som tillämpas i Västerås Stad. 

 

Metod En kvalitativ ansats användes i undersökningen. Primärdata 

samlades in genom individuella intervjuer med två respondenter 

från Västerås Stad – Tomas Thell på Konsult och Service samt Jan 

Bäversten på Sociala Nämndernas Stab.  

 

Slutsats Västerås Stad tillämpar beställar-/utförarmodellen samt 

internprissättning för att decentralisera verksamheten och därmed 

kostnadseffektivisera. Kommunen vill öka kostnadsmedvetenheten 

för att förebygga resursslöseri. En fördel med tillämpning av 

beställar-/utförarmodellen samt internprissättning är bland annat 

att det ger beslutsunderlag. En nackdel är bland annat att modellen 

är komplex och tar mycket resurser. Kostnadsbaserade internpriser 

används i kommunen. Självkostnadsprincipen är grundmetoden 

vid internprissättning i Västerås Stad. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Title Transfer pricing and the purchaser-provider model in Västerås 

Stad – Konsult och Services and Sociala Nämndernas Stab 

perspective  

Seminar date 2009-06-02 

Course Master thesis in Management Accounting, advanced level, 

15credits. (EFO019) 

Authors  Cecilia Somi & Nathalie Tunc 

Tutor  Leif Carlsson 

Key words Transfer price, transfer performance, transfer trade, transfer 

pricing, full cost, the purchaser-provider model.   

 

Purpose The purpose of this thesis is to describe the reason why Västerås 

Stad apply the purchaser-provider model  and transfer pricing, and 

the advantages and disadvantages with its use out of Konsult och 

Service and Sociala Nämndernas Stabs perspective. Further study 

will be on what transfer method is used in Västerås Stad.  

 

Method A qualitative method was used in the survey. Primary data was 

gathered through individual interviews with two representatives 

from Västerås Stad – Tomas Thell at Konsult och Service and Jan 

Bäversten at Sociala Nämndernas Stab. 

 

Conclusion Västerås Stad use the purchaser – provider model and transfer 

pricing to decentralize the activity and in that way to make it cost 

efficient. The municipality wants to increase the cost awareness to 

prevent waste of resources. An advantage with the use of the 

purchaser – provider model and transfer pricing is among the other 

things that it gives a basic data for decision-making. A 

disadvantage among the other things is that the model is complex 

and it takes a lot of resources. Cost based transfer prices are used 

in the municipality. Full cost is the base method when using 

transfer pricing in Västerås Stad.  

  



 

 

 

 

DEFINITIONER & FÖRKORTNINGAR 

 

Decentralisering Uppdelning i olika (mindre) enheter.  

Intern marknad Den ”marknad” som uppstår när enheter i en och samma 

organisation handlar med varandra. 

Internprestation Varor/tjänster som transfereras mellan enheter med enskilt 

resultatansvar, i den interna marknaden. 

Internpris  Det pris som sätts på en internprestation. 

Internprissystem Det totala systemet för internprissättning, dvs. sättande, 

fastställande och användande av internpriser. 

Internprissättning Prissättning av varor/tjänster som transfereras på en intern 

marknad. 

KoS  Förkortning för ”Konsult och Service” i Västerås Stad. 

NPM  Förkortning för ”New Public Management”. 

Resultatansvar Ett ansvar att ha en skillnad mellan intäkter och kostnader. Enheter 

med resultatansvar gör separata resultat- eller 

kostnadsberäkningar. (Resultat= Intäkter - Kostnader). 

SNS  Förkortning för ”Sociala Nämndernas Stab” i Västerås Stad. 

Suboptimering Att se till den egna enhetens bästa utan att ta hänsyn till 

organisationens bästa i dess helhet. 
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1. INLEDNING 

Följande kapitel inleds med en introduktion, där en kort presentation av ämnet 

internprissättning och beställar-/utförarmodellen presenteras. Därefter följer en 

presentation av fallföretaget följt av problemdiskussion och problemfrågor som mynnar ut 

i uppsatsens syfte. Slutligen presenteras målgrupp och avgränsningar. 

 

1.1 Introduktion 

Internprissättningens historia går tillbaka till 1920-talet när ansvarsstyrning grundades. Den 

tillämpades främst i växande företag i USA. Pionjärerna DuPont och General Motors såg 

fördelen med att dela upp ett företag i olika delar, så kallade profit centers (resultatenheter). 

Genom en organisations uppdelning i resultatenheter ökas kontrollen över företagets intäkter 

och kostnader och därigenom fås ett välfungerande företag. (Samuelsson, 2008, s. 122)  

 

Den alltmer ökande förekomsten av större divisionaliserade företag har ökat intresset för 

internprissättning som styrmedel på senare år. Större företag består ofta av flera enheter. 

Tanken med det är att enheterna ska fungera som företag inom företaget. När prestationer 

utbyts mellan de olika enheterna krävs en internprissättning med hjälp av internpriser. Detta 

för att tydliggöra de enskilda enheternas prestationer. (Johansson & Åkerblad, 2008, s. 7) Den 

största skillnaden mellan internprissättning och ”vanlig” prissättning
1
 är att vid intern handel 

har aktörerna ett gemensamt mål, nämligen att vinstmaximera för det gemensamma företaget 

(Lantz, Ceder & Larsson, 2002, s. 2).  

 

Friheten att utforma ett internprissystem som en viktig del av den totala ekonomistyrningen i 

företaget är stort just för att priserna är interna (Arvidsson, 2008, s. 329). Trots uppdelningen 

av olika enheter och deras självständiga resultatansvar har företagsledningen som yttersta mål 

att resultatet för företaget i helhet ska bli det bästa möjliga.  

                                                      
1
 Med ”vanlig” prissättning menas prissättning av en vara/tjänst som transfereras mellan två aktörer som inte 

ingår i samma organisation. 
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Interna priser av varor/tjänster kan därmed bidra till ömsesidigt fördelaktigt samarbete mellan 

de olika enheterna. (Arvidsson, 2008, s. 331) En ständig debatt, i många företag, är dock hur 

detta ska ske. Synsättet på internprissättning skiljer sig mellan olika företag. Somliga ser det 

som ett rationellt sätt att stödja affärsmässigt beteende och tydliggöra lokalt ansvar, medan 

andra uppfattar det som ett spel med leksakspengar eller som ett byråkratiskt tvång. 

Internpriser är vanligt förekommande och finns både i offentlig och privat sektor. (Arvidsson, 

2008, s. 329) Kommunen i Västerås – Västerås Stad, är ett exempel på en offentlig 

verksamhet som använder sig av internprissättning. Västerås Stad har sin organisation 

uppdelad i två huvuddelar vad gäller intern handel, där den ena delen består av beställare och 

den andra delen av utförare. Sociala Nämndernas Stab (SNS) i Västerås Stad är en 

beställarstab, medan Konsult och Service (KoS) i Västerås Stad är en utförarnämnd som 

svarar på beställningar från beställarstaber. Uppdelningen i beställare och utförare kallas för 

beställar-/utförarmodellen och är en modell för bland annat intern handel. 

 

1.2 Presentation av fallföretaget Västerås Stad – KoS och SNS 

Västerås Stad är en organisation som är politiskt styrd. Huvudansvaret för kommunens 

verksamhet ligger hos politikerna, som beslutar om vad som ska satsas på samt hur staden ska 

organiseras (Västerås Stad 1, 2009). Västerås Stad består av ett antal nämnder och styrelser, 

som är politiskt tillsatta för att bryta ner kommunstyrelsens övergripande mål till mål för det 

egna ansvarsområdet (Västerås Stad 2, 2009). Nämnderna har en kommunal förvaltning 

knuten till sig som består av tjänstemän. Deras uppgift är att utföra de beslut som har tagits 

och ge politikerna ett beslutsunderlag. Västerås Stad är organiserad i en beställar-

/utförarmodell som går ut på att förvaltningar och staber beställer tjänster som utförs av 

utförarnämnder. Till exempel kan det gälla vård, omsorg eller skola. (Västerås Stad 1, 2009)  

 

1.2.1 Konsult och Service (KoS) 

KoS har cirka 240 medarbetare och omsätter omkring 220 miljoner kronor per år (Wrethag, 

2009, s. 2). KoS samordnar och erbjuder stödtjänster inom Västerås Stad för att invånarna ska 

få en bra kommunal service. (KoS 1, 2008, s. 8). KoS är en utförarnämnd som är uppdelad i 

sex olika affärsområden (KoS 2, 2008, s. 4).  
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Affärsområde Personal erbjuder tjänster inom medarbetarprocessen genom stöd och service 

för till exempel rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrätt (KoS 2, 2008, s. 8). Affärsområde 

Löner och HR-system ger stöd till stadens chefer som arbetsgivare genom tjänster inom 

personaladministration. Detta område producerar och presenterar personalstatistik, ansvarar 

för stadens försäkrings- och pensionsfrågor etcetera (KoS 2, 2008, s. 10).  Affärsområde 

Information erbjuder all form av stöd och service inom informations- och 

kommunikationsområdet (KoS 2, 2008, s. 12). Affärsområde Kontor bemannar stadens 

telefonväxel, receptioner samt har hand om dokumenthantering som till exempel tryckning av 

stadens informationsblad (KoS 2, 2008, s. 14). Affärsområde Ekonomi erbjuder bland annat 

konsulttjänster och förvaltar stadens ekonomisystem. De samordnar även stadens arbete med 

bokslut och budget. (KoS 2, 2008, s. 16) Affärsområde ekonomi är ingen ekonomiavdelning i 

ordets vanliga bemärkelse. Uppgiften i Ekonomi är att sälja tjänster inom ekonomiområdet till 

stadens övriga verksamheter.
2
 Affärsområde IT ansvarar för bland annat stadens IT-

infrastruktur såsom till exempel webbplattform och kommunikationsplattform (KoS 2, 2008, 

s. 18).  

 

1.2.2 Sociala Nämndernas Stab (SNS) 

Det finns olika staber inom Västerås Stad, en av dessa är SNS som bistår med kunskap till 

nämnden för funktionshindrade, äldrenämnden samt individ- och familjenämnden. SNS är en 

beställarstab. (Västerås Stad 3, 2009) Nämnden för funktionshindrade har ansvar för 

funktionshindrade människor i alla åldrar. De har även ansvar för den kommunala hälso- och 

sjukvården i till exempel arbetsrehabiliteringscenter samt handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag för personer som inte fyllt 65 år. (SNS 2, 2008, s. 4) Äldrenämnden 

har ansvar för omsorg av äldre människor, 65 år och uppåt, och verkar i ledningen för den 

kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden har även ansvar för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag för personer som fyllt 65 år. Äldrenämnden verkar för att stödja 

äldre personer till ett självständigt och aktivt liv, till exempel genom förebyggande insatser 

och serviceboende. (SNS 3, 2008, s. 4) Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala 

socialpolitiska frågorna med tillhörande myndighetsutövning. Bland annat ansvarar nämnden 

för mottagande av flyktingar samt företräder och stödjer enskilda grupper och individer vid 

behov av särskild hjälp. (SNS 1, 2008, s. 4)  

                                                      
2
 Tomas Thell, 2009-04-06. 

http://www.vasteras.se/politikdemokrati/stadensorganisation/forvaltningar/Sidor/socialanamndernasstab.aspx
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Västerås Stad är uppdelad i olika delar med beställar-/utförarmodellen som utgångspunkt. I 

figur 1 nedan visas Västerås Stads organisationsschema. Till vänster visas bland annat 

staberna – vilka är stadens beställare (varav SNS är en av dessa). Till höger visas 

utförarnämnderna (till exempel KoS), som svarar på beställningar från beställarstaber.
3
 

 

 

Figur 1: Västerås Stad – Organisationsschema. 

Källa: Västerås Stad, Årsredovisning 2008. 

 

  

                                                      
3
 Jan Wikner, 2009-04-01. 
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1.3 Problemdiskussion 

Beställar-/utförarmodellen är en modell som går ut på att dela upp en organisation i två delar, 

en beställardel och en utförardel. Genom att dela in organisationen i en beställar- respektive 

utförardel blir rollerna inom organisationen konkreta och tydliga. I Västerås Stad används 

beställar-/utförarmodellen där KoS är en av utförarnämnderna och SNS är en av 

beställarstaberna. Decentralisering av verksamheten gör ansvaret och rollerna tydligare, både 

för KoS och SNS. Rollerna de har kan vara självständiga enheter utan en särskild koppling till 

varandra, men det kan lika väl vara att de är kopplade till varandra och fungerar som ett 

komplement för varandra. Västerås Stad är en stor organisation och utan en decentralisering 

är det svårt att se hur ansvaret är fördelat. 

 

Internprissättning är prissättning för en vara eller tjänst som köps eller säljs internt i en 

organisation. I en beställar-/utförarmodell kan till exempel en beställarstab beställa tjänster av 

en intern utförarnämnd, vilket leder till att internprestationer utbyts och därmed uppstår ett 

köp inom organisationen. I litteraturen nämns det en del olika syften med varför 

internprissättning och beställar-/utförarmodellen tillämpas, där ett exempel på syfte är att 

styra beslut. Västerås Stads grundtanke med användningen kan bekräfta det som omskrivs i 

litteraturen, men även skilja sig från det. Syftet för användningen av internprissättning och 

beställar-/utförarmodellen avgör ofta vilken metod som ska tillämpas för internprissättningen. 

Det finns ett antal olika metoder för företag att tillämpa vad gäller internprissättning. Målet 

med användningen avgör vilken metod som är optimal. Det finns olika för- och nackdelar 

med att tillämpa internprissättning och beställar-/utförarmodellen. Det finns sällan en modell 

som bara har positiva sidor. Fördelarna med en modell kan vara kopplade till syftet för 

användningen. I litteraturen nämns det för- och nackdelar med internprissättning och 

beställar-/utförarmodellen. En fördel som lyfts fram i litteraturen är ökad 

kostnadsmedvetenhet och en nackdel med systemen är att de är komplexa och svåra att 

tillämpa. Västerås Stad har genom åren som de tillämpat modellen fått uppleva positiva 

respektive negativa sidor med tillämpningen. 
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1.3.1 Problemfrågor 

Problemdiskussionen har lett till följande huvudfrågor: 

 Vad är syftet med att Västerås Stad använder beställar-/utförarmodellen samt 

internprissättning? 

 Vilka för- och nackdelar möter Västerås Stad med användningen av beställar-

/utförarmodellen samt internprissättning? 

 Vilken internprissättningsmetod använder Västerås Stad - SNS och KoS? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att redogöra för varför Västerås Stad tillämpar beställar-/utförarmodellen 

och internprissättning samt för- och nackdelar med användningen, utifrån SNS och KoS 

perspektiv. Vidare studeras vilken internprissättningsmetod som tillämpas i Västerås Stad.  

 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen vänder sig till Västerås stads invånare som genom undersökningen får en klarare 

bild över kommunens organisationsupplägg och ekonomistyrning. 

 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsning har gjorts till internprissättning och beställar-/utförarmodellen i Västerås Stad, 

där endast perspektivet av två enheter har beaktats – SNS (beställarstab) och KoS 

(utförarnämnd). Anledningen till att dessa två enheter valdes är för att de uppfyller kriterierna 

för att representerar beställar-/utförarmodellens respektive del och därmed kan en helhetsbild 

av modellen erhållas. Internprissättning internationellt samt skatteeffekter beaktats inte i 

denna uppsats, eftersom Västerås Stad inte är en internationell verksamhet. 
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2. METOD 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet på arbetets utförande. Kapitlet börjar med 

ämnesval följt av val av metod. Därefter presenteras informationssökning och bearbetning, 

intervjuer, respondenter för att slutligen avsluta kapitlet med motgångar under 

undersökningens gång samt notapparat. 

 

2.1 Ämnesval 

Ämnet internprissättning kom på tal vid en diskussion med Leif Carlsson, ansvarig lärare för 

kursen Ekonomistyrning och redovisning (EFO013) på Mälardalens Högskola, om vad som 

kan vara av intresse att skriva om. När ämnet diskuterades insåg vi snabbt att ämnet vore 

intressant att fördjupa sig i och få en inblick i denna sorts ekonomistyrning. Leif Carlsson 

hade en kontakt i Västerås Stad, Jan Wikner, och visste att internprissättning och beställar-

/utförarmodellen tillämpas inom kommunen. Av den anledningen valdes Västerås Stad till 

fallföretag för undersökningen.  

 

2.2 Val av metod 

Kvalitativa studier används för att skapa en djup förståelse för ett specifikt ämne. Det är syftet 

i studien som är avgörande om undersökningen ska vara kvalitativ. Kvalitativa 

undersökningar genomförs lämpligast genom observationer och intervjuer för insamling av 

information. (Björklund & Paulsson, 2007, s. 63) För djupare förståelse för Västerås Stads 

internprissystem valdes en kvalitativ ansats. Med hjälp av individuella intervjuer, med insatta 

personer inom ämnet internprissättning och internprissystemen samt beställar-

/utförarmodellen inom Västerås Stad, behöver respondenterna inte ta ställning till 

förutbestämda svarsalternativ. Istället ges respondenterna möjlighet att dela med sig av sina 

personliga åsikter och erfarenheter i området. Denna metod ansågs mest lämplig, eftersom 

Västerås Stad är decentraliserad och vid vår inriktning mot KoS och SNS är det endast ett 

fåtal personer som är insatta inom internprissättning i deras avdelningar. En kvalitativ metod 

ansågs därför som mest lämplig. Vid till exempel enkätundersökningar krävs det bland annat 

fler respondenter.  
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2.3 Sekundärdata - Informationssökning och bearbetning 

Till att börja med gjordes en planering på vad som behövde ses över. En förundersökning av 

ämnet var nödvändig för att få en helhetsbild och därmed välja inriktning. Vad är 

internprissättning samt beställar-/utförarmodellen, vilka syften samt för- och nackdelar finns 

det med tillämpning? Vilka metoder finns det för fastställande av internpriser?  

 

Litteratursökningen började med en sökning via systemet BOOK-IT, i Mälardalens 

högskolebibliotek samt Södertälje Statsbibliotek, med sökorden internprissättning, internpris 

och beställar-/utförarmodellen. Genom BOOK-IT såg vi vilka böcker som fanns tillgängliga 

inom området på respektive bibliotek. Samma sökord - internprissättning, internpris och 

beställar-/utförarmodellen – slogs även upp via sökmotorn Google. Vi hittade information om 

beställar-/utförarmodellen på bland annat www.kommunerna.net. Det mesta som hittades 

genom sökningarna vad gäller internprissättning behandlade dock internprissättning 

internationellt vilket gjorde att fortsatt sökning var nödvändig för att få ytterligare information 

om ämnet internprissättning i Sverige. Databasen LIBRIS användes för att söka efter 

ytterligare material, med ovannämnda sökord. Det som inte fanns att låna i Eskilstuna, 

Västerås och Södertälje, fjärrlånades från andra bibliotek. Det fanns en del litteratur om ämnet 

internprissättning, men för en bra bas valdes en huvudbok som ansågs beskriva ämnet bäst – 

Controllerhandboken av redaktörerna Nils-Göran Olve och Lars A. Samuelson, där Göran 

Arvidsson beskriver ämnet internprissättning i ett särskilt kapitel. Christer Ax tillsammans 

med Christer Johansson och Håkan Kullvén har även de, bland andra, behandlat ämnet och 

bekräftade det Göran Arvidsson tagit upp. Anders Forssell och David Jansson skriver om 

beställar-/utförarmodellen, liksom Stig Montin, Roland Almqvist med flera. Författarna 

berörde liknande punkter i deras teorier och av den anledningen valdes för beskrivning av 

ämnet i vår uppsats. Även tidigare skrivna uppsatser inom ämnet internprissättning och 

beställar-/utförarmodellen har studerats för att få en bredare bild samt förslag på källor.  

 

Informationssökningen började efter att Leif Carlsson hänvisade oss till Jan Wikner, 

ekonomisk strateg på stadsledningskontoret i Västerås Stad. Kontakt söktes med Jan Wikner, 

per e-post, och ett möte stämdes för en pilotintervju onsdag den 1/4-09 klockan 17.00 i 

Västerås Stadshus.  

http://www.kommunerna.net/
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Mötet varade i cirka 30 minuter och gav en bild av Västerås Stads organisation samtidigt som 

Jan Wikner erbjöd broschyrer med bland annat nödvändiga kontaktuppgifter för den fortsatta 

studien. Jan Wikner hänvisade oss vidare till Tomas Thell, verksamhetschef för affärsområdet 

Ekonomi på KoS. Kontakt per telefon och e-post söktes med Tomas Thell och en pilotintervju 

gjordes måndag den 6/4-09. Vi blev därefter hänvisade vidare till Jan Bäversten – ekonom på 

SNS. Individuella intervjuer bestämdes med Tomas Thell och Jan Bäversten måndag den 

11/5-09, klockan 10.00–12.00 respektive 13.00–15.00. Tisdag den 28/4-09 tog vi kontakt med 

Västerås Stad för att få information, om staden och de olika enheterna, utskickad per post till 

oss. Detta för att bredda våra kunskaper ytterligare och för att förbereda oss inför intervjuerna. 

 

Data som är insamlad av andra och därmed i ett annat syfte kallas för sekundärdata (Kotler, 

2003, s. 131). Då det finns risk för egna vinklingar och syften bör sådant material hanteras på 

ett kritiskt sätt för att förbise detta (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 135). Under 

undersökningens gång har ett kritiskt förhållningssätt till samtliga källor utövats. Det är 

viktigt att säkerställa relevansen av materialet i förhållande till uppsatsens syfte.  Endast 

ytterst relevanta källor, som anknyter till uppsatsens ämne och syfte, har använts för att öka 

tillförlitligheten liksom pålitligheten. Sekundärkällorna användes för att få bredare grund att 

stå på och ha något att jämföra primärdata med, dels för oss men även för läsaren.  Först när 

de sekundära källorna studerats kunde insamlingen av primärdata påbörjas.  

 

2.4 Primärdata - Intervjuer 

Efter förundersökningen samt pilotintervjuerna utformades intervjufrågorna utifrån 

uppsatsens problemformulering, syfte och den teoretiska referensramen, se bilaga 1. Hänsyn 

togs till den teoretiska referensramen för att lättare kunna se eventuella kopplingar mellan 

sekundärdata och primärdata. 

 

Primärdata är data som samlats in för den egna studien, intervjuer är ett bra sätt för insamling 

av denna sorts data (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68).  För att en undersökning ska bli bra 

är det avgörande vilken intervjutyp som tillämpas.  
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Det är viktigt att klargöra för vilken intervjuteknik som tillämpats samt hur materialet har 

registrerats och sammanställts. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 115) 

 

Intervjuerna genomfördes genom individuella möten på respondenternas arbetskontor, 

Västerås Stadshus, och varade i två timmar. Tid och plats bestämdes efter kontakt med 

respondenterna i förväg per e-post och telefon. Två dagar innan intervjutillfället skickades 

intervjufrågorna, bilaga 1, till respondenterna per e-post för att ge möjlighet till 

respondenterna att förbereda sig och förhindra att väsentlig information glöms bort vid mötet. 

Innan intervjufrågorna skickades till respondenterna fick en utomstående person granska 

intervjufrågorna för att förhindra att bland annat dubbeltydiga frågor ställs. Vid intervjuerna 

närvarade vi samt respektive respondenten. En diktafon användes för att spela in intervjuerna 

och därmed minimerades risken att viktig information skulle gå förlorad. En diktafon 

underlättar analyseringen av materialet i efterhand då all material finns tillgängligt (Merriam, 

1994, s. 96). Det mänskliga minnet är inte pålitligt som forskningsinstrument och inte heller 

användbart vad gäller att minnas en hel intervju (Denscombe, 2000, s. 144). En av oss ställde 

intervjufrågorna, som samtidigt styrde upp intervjun, medan den andra antecknade svaren för 

att gardera mot eventuella tekniska problem med diktafonen. En intervju bör styras upp för att 

inte hamna utanför det berörda ämnet i undersökningen (Carlsson, 1991, s. 33). Följdfrågor 

ställdes till respondenten vid oklarheter, för att öka trovärdigheten och minska risken för 

misstolkningar, se bilaga 2.  

 

Intervjumaterialet sammanställdes under samma och nästkommande dag. Det är fördelaktigt 

att sammanställa och analysera materialet när det fortfarande är färskt i minnet.  Ju längre tid 

det går innan analysering av materialet görs desto svårare är det att få en klar helhet (Patel & 

Davidsson, 1994, s. 101). För att ytterligare öka trovärdigheten för materialet skickades 

sammanställningen av materialet till respondenten för godkännande innan framläggning.  

 

2.5 Respondenter 

I Västerås Stad valdes en utförarnämnd och en beställarstab – KoS och SNS. Dessa två 

enheter täcker beställar-/utförarmodellens två kategorier, vilka är grunden till valet. På så sätt 

erhålls en helhetsbild av modellen. Västerås Stad har flera utförarnämnder och beställarstaber. 
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Trots att de har olika inriktningar, har samtliga samma huvuduppgift i modellen. Därför ansåg 

vi att KoS och SNS var representativa för modellens två kategorier. I valet av respondenter 

valdes endast tjänstemän insatta i beställar-/utförarmodellen samt internprissättningen inom 

kommunen, eftersom undersökningen är avgränsad till Västerås Stad. Då detta är en intern 

handel är det svårt att på annat sätt få koncentrerad information. Det är endast de som arbetar 

med internprissättningen som har störst inblick i området. Med detta som utgångspunkt valdes 

därför respondenterna medvetet. Urvalet av respondenter ska ge rik och intressant information 

om uppsatsens ämne (Dovelius, 2000, s. 64).  

 

2.6 Motgångar under undersökningens gång 

Under undersökningen har vi försökt få tag på respondenter, dels inom Västerås Stad men 

även inom andra företag. Det som konstaterades var att internprissättning samt beställar-

/utförarmodellen inte används i den höga utsträckningen som det en gång i tiden gjorde. 

Internprissättning är traditionell ekonomistyrning, i modern ekonomistyrning jobbas det mer 

med helhetsperspektiv och inte resultatenheter. I undersökningen konstaterades det också att 

internprissättning för en kommun inte är som internprissättning för vinstdrivande företag. För 

Västerås Stad är internprissättningen vinklat på ett sätt som skiljer sig en del från litteraturen. 

Litteraturen bygger framför allt på vinstdrivande företag. Vi har även mött på svårigheter vad 

gäller att få tag på respondenter i kommunen.  

 

2.7 Notapparat 

I denna uppsats källhänvisar vi enligt APA-systemet. Respondenterna refereras genom 

fotnoter i direkt anslutning till primärdata.  I empiri kapitlet sker referering genom fotnoter i 

rubrik 4.1 och 4.2. Dessa omfattar referering för allt under respektive rubrik om inte annat 

anges. Respondenterna presentera även i referenslistan för att få en samlad bild av alla källor i 

uppsatsen och öka överskådligheten över dessa. I övrigt sker referering i löpande text genom 

parenteser innan punkt om referering avser föregående mening. Parenteser efter punkt 

refererar all text till föregående källhänvisning. Vid punktlistor sker referering på en ny rad 

efter sista punkten. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras relevanta teorier i förhållande till uppsatsens syfte. Kapitlet börjar 

med en beskrivning av ämnet internprissättning och avslutas med en beskrivning på beställar-

/utförarmodellen.  

 

3.1 Internprissättning 

I detta avsnitt presenteras internprissättning. I avsnitt 3.1.1 redovisas olika syften med 

internprissättning. 3.1.2 och 3.1.3 behandlar för- och nackdelar. Slutligen presenteras olika 

internprissättningsmetoder i 3.1.4.  

 

En intern marknad är en marknad som uppstår när självständiga enheter, som egentligen ingår 

i en och samma organisation och delar ett gemensamt huvudmål, handlar med varandra 

(Lantz, 2000, s. 9-10). Varor/tjänster som levereras mellan enskilda enheter i ett företag, för 

vilka separat resultat- eller kostnadsberäkning görs, kallas för internprestationer. 

Internprissättning innebär att sätta ett pris på internprestationer och detta pris kallas för 

internpris.  Internprissättning sker med hjälp av så kallade internprissystem, vilket är ett 

system för fastställande, sättande och användande av priser inom ett företag. (Arvidsson, 

2008, s. 329-333) 

 

3.1.1 Internprissättningens syfte 

Det är numera viktigt att ta tillvara enskilda människors engagemang och motivation i den 

enhet de är verksamma i, istället för att söka efter företagets bästa i helhet. Företag delas 

därför upp i ett antal mindre enheter med eget ekonomiskt ansvar för att medarbetare ska 

komma verksamheten närmare och lättare kunna förstå och främja verksamhetens ekonomi. 

För att undvika suboptimeringar blir det nödvändigt att tillämpa internprissättning när 

enheterna ska samarbeta. Alla leveranser, externa som interna, måste få betalt för att få 

beslutsunderlag för respektive resultatenhet. (Bergstrand, 2003, s. 82)  
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Det finns fyra grundläggande syften för att arbeta med internprissättning, och dessa är att:  

 Styra beslut 

 Motivera 

 Möjlighet för rättvis bedömning 

 Prissättningsunderlag för extern handel 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s. 603) 

 

3.1.1.1 Styra beslut 

Principen att styra beslut bygger på att se priser som informationsbärare. Tanken är att styra 

kvantiteten för produktions- och leveransbeslut istället för att ledningen ska bestämma 

kvantiteten av de interna prestationerna. Det ger en prisstyrning istället för en 

kvantitetsstyrning. (Arvidsson, 2008, s. 336) 

 

Företaget kan, genom att internprissättningen sker på korrekt sätt på de varor/tjänster som 

levereras och tas emot av enheterna inom företaget, skapa ett underlag för enheterna 

respektive beslutsfattare. Genom underlaget kan beslutsfattaren ta ett gynnsamt beslut för sin 

enhet, vilket leder till ett gynnsamt beslut för företaget i sin helhet. Internprissättning ger 

beslutsfattare underlag för att avgöra vad som är mest lönsamt, det vill säga om varan/tjänsten 

ska köpas internt alternativt fortsätta produceras, eller om varan/tjänsten ska köpas in externt. 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s. 603) 

 

3.1.1.2 Motivera 

Genom att sätta ett pris på varor/tjänster som levereras eller tas emot av en enhet skapar det en 

kostnadsmedvetenhet. Den enhet som tar emot en vara/tjänst kan samtidigt, genom 

internprissättning, se kostnaden och stimuleras till att inte slösa. På motsvarande sätt ger 

internpriser en leverantör incitament att leverera det som kunderna är beredda att betala för. 

Det i sin tur har positiv inverkan på produktutvecklingen, kostnadseffektivitet, 

kundanpassning och flexibilitet. Då leverantören vet att kunden, i detta fall enheten, inte är 

beredd att betala för mer än vad den behöver, leder det till att leverantören arbetar för att 

tillmötesgå kundens behov.  
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Detta leder till bland annat utvecklande av nya produkter som kunden inte trodde att den 

behövde. (Arvidsson, 2008, s. 336-337) Baktanken med internprissättning i ett företag är att 

reglera utnyttjandet av en vara/tjänst. Regleringen av utnyttjandet ska leda till en balans för 

enheterna som gynnar företaget, en balans som innebär att enheterna utnyttjar varor/tjänster i 

rätt mängd. (Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s. 604) 

 

3.1.1.3 Möjlighet för rättvis bedömning 

Genom att ett företag delas upp i olika fristående resultatenheter och debitering sker för den 

interna prestationen, kan motiveringen och attraktionen att hjälpa andra enheter öka eftersom 

det ger bättre resultat för den egna enheten. Detta kan ge en signal till enheterna att det inte 

går att utnyttja varor/tjänster gratis, utan att det kommer påverka enhetens resultat. (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2001, s. 604) Internprissättning hjälper företag att kartlägga kostnader 

respektive intäkter för enheter och ger en klarare bild över företagets resultat. (Arvidsson, 

2008, s. 333) 

 

3.1.1.4 Prissättningsunderlag för extern handel 

Genom internprissättning kan ett företag få ett korrekt underlag för den producerande 

produkten. Detta sker genom att internprissättningen följer med produkten från att den startas 

för produktion till att den är klar för försäljning. Under produceringsprocessen kan flera 

enheter bidra med sin del för att få en färdig produkt, vilket innebär kostnader för respektive 

enhet. Dessa kostnader, direkta som indirekta, påförs produkten för att den senare ska kunna 

få en slutkostnad. På följande sätt får företaget även ett underlag som kan användas mot 

extern kund. (Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s. 604) 

 

3.1.2 Fördelar med internprissättning 

 Intern handel ger ofta lägre resursförbrukning genom att göra den debiterande enheten 

kostnadsmedveten.  

 Interna priser utgör en grund för bättre beslutsfattande rent allmänt, om de är utformade 

på ett optimalt sätt utifrån företagets perspektiv.  
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 Interna priser uppmärksammar nyttighetens kostnad, annars finns det en risk att 

varor/tjänster uppfattas som gratis och det i sin tur leder till ökad slöseri. (Ax, Johansson 

& Kullvén, 2001, s. 619) 

 Genom interna priser diskuteras ekonomin i företaget mer och ett samband mellan 

budgeten och det egna arbetet blir tydligare. 

 Intern handel möjliggör resultatansvar i företagets olika enheter. (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2001, s. 620) 

 

3.1.3 Nackdelar med internprissättning 

 Det finns en risk att utnyttjandet av varan/tjänsten ej blir optimal om internpriset är för 

högt eller för lågt. 

 Fokus kring interna debiteringar tar för mycket kraft och energi. 

 Fokus läggs på internt resultat och externt resultat försummas. 

 Intern handel gör att externa leverantörer utesluts och förhandlingar med externa 

leverantörer undviks. 

 Risk för suboptimering uppstår. Vid konkurrens kan det egna intresset lätt ta över och 

styra, vilket kan gå i strid med företagets bästa i helhet. 

 En maktkamp mellan två enskilda enheter kan lätt uppstå genom dispyter som ej leder 

till förbättring av verksamheten. 

 Interna priser kan se mycket höga ut eftersom addition ständigt sker på priset, vilket i 

sin tur kan leda till underutnyttjande av varan/tjänsten. 

 Redovisningssystemet kan bli ganska komplext och rörigt med interna transaktioner 

som ska redovisas i flera olika varv mellan de olika enheterna.  

(Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s. 621-622) 

 

3.1.4 Metoder för internprissättning 

När verksamhetsenheter säljer och köper varor/tjänster sinsemellan samt när stabs- och 

serviceenheter säljer tjänster till verksamhetsenheterna, krävs det fastställande av internpriser. 

Det är extra viktigt att arbeta igenom internpriser om verksamhets-, stabs- och serviceenheter 

endast får köpa och sälja varor/tjänster internt och inte kan vända sig externt. (Bruzelius & 
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Skärvad, 2004, s. 197) Det finns olika prissättningsmetoder för att få fram internpriser, men 

de allra vanligaste är: 

 Kostnadsbaserade internpriser 

 Marknadsorienterade internpriser 

 Kombinationsmodeller   

 Förhandlingsbaserade internpriser 

 Internpriser bestäms centralt 

 Priset anses vara noll 

(Arvidsson, 2008, s. 339) 

 

3.1.4.1 Kostnadsbaserade internpriser 

Denna metod går ut på att enheter ska betala för de varor/tjänster som en annan enhet 

tillhandahållit, men att inte betala mer än kostnaden för varan/tjänsten eftersom det handlar 

om en internvara. Tillsätter leverantören vinstmarginaler på internvaran kan detta bli 

vilseledande när det jämförs med vad det kan kosta att köpa extern, mot att själv producera 

varan. Bland annat väljs det att kostnadsbasera internpriser för att kostnaden ska följa med 

varan/tjänsten under hela processen. En annan anledning till varför kostnadsbaserade 

internpriser används är för att enheter bär på ett kostnadsansvar. I sådana situationer är det 

viktigt att in- och utleveransers pris är baserad på kostnaderna. Det kan även vara att 

produkten är unik och att det inte finns något annat att basera priset på än leverantörens 

kostnad. (Arvidsson, 2008. s. 339-340)  

 

De olika varianterna av kostnadsbaserade internpriser kan kategoriseras enligt följande: 

särkostnad, självkostnad, ABC-kalkylerad kostnad och självkostnad med vinstpålägg 

(Arvidsson, 2008, s. 340). Genom särkostnad kan mottagaren informeras om vilka 

merkostnader som en leverans medföljer för leverantören. Självkostnad är leverantörens 

faktiska kostnad för varan/tjänsten, utan vinstpålägg. Denna kostnad används som internpris, 

som mottagaren av varan/tjänsten ska betala. Leverantören kan genom självkostnad täcka sina 

kostnader, direkta som indirekta. (Ax et al., 2005, s. 554) Kostnader påförs genom hela 

utvecklingskedjan, som leder till en slutlig total produktionskostnad. Vid försäljning till 

extern part skapar självkostnaden ett prisunderlag för den säljande enheten. (Johansson & 
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Åkerblad, 2008, s. 26) Det finns svårigheter med påförande av indirekta kostnader, eftersom 

det är svårt att avgöra vad som ska inkluderas som indirekta kostnader. (Arvidsson, 2008, s. 

343) Den tredje varianten, ABC- kalkylerad kostnad visar genom internpriserna vilka 

kostnader som påverkas av leverantören. Varianten för självkostnad med vinstpålägg hjälper 

leverantören att gå med vinst. (Arvidsson, 2008, s. 340-341) 

 

3.1.4.2 Marknadsorienterade internpriser 

Enheter som har ett ekonomiskt ansvar måste vara skilt från de övriga enheterna. Med denna 

metod är utgångspunkten priser som finns i marknaden, helst på en konkurrerande sådan. 

Genom att jämföra marknadspriset med leverantörens pris kan en bild ges på hur bra köpet är.  

Om internpriset som erbjuds är högre än marknadspriset betyder det att leverantören inte är 

effektiv. Ofta finns det inte en enhetlig marknad och därför kan liknande produkter användas 

som grund för att få ett uppskattat marknadsvärde. Om även detta inte finns utgås det från vad 

det marknadsmässiga priset skulle ha varit genom att använda ett av de två huvudalternativen: 

rådande marknadspris eller uppskattat marknadspris. (Arvidsson, 2008, s. 345-346) 

 

Rådande marknadspris utgår ifrån att internpris är lika med marknadspris. För att detta ska 

vara möjligt förutsätts att en liknande produkt finns på marknaden och att försäljnings- och 

anskaffningskostnader vid extern handel är snarlik. Genom denna metod skapas ett värde på 

interntransaktioner ur ett objektivt perspektiv. Ingen part är förlorare på en intern handel om 

jämförelse ska ske med extern handel. (Arvidsson, 2008, s. 346)  

 

Uppskattat marknadspris kan användas när det inte finns en exakt likadan produkt på 

marknaden. I sådana situationer väljs en snarlik produkt och priset sätts utifrån den 

produktens marknadsmässiga pris. Det går även att göra en uppskattning på en produkts pris 

om ett företag skulle köpa eller sälja den aktuella produkten på marknaden. (Arvidsson, 2008, 

s. 346-347) 
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Att ta reda på marknadspris för en vara/tjänst och använda det priset internt är att föredra 

framför andra metoder. Ekonomisk effektivitet är endast möjligt att utvärdera vid 

marknadsmässig prissättning på resurser och prestationer. (Greve, 1996, s. 188)  

 

3.1.4.3 Kombinationsmodeller 

Kombinationsmodeller utgår från att använda bra element från de traditionella metoderna och 

att inte använda ett dåligt element av dessa. När olika värden behövs för olika syften kan det 

med kombinationsmodeller erhållas en anpassad modell för respektive syfte, men det är under 

förutsättning att det är enkelt, lättbegripligt och accepterat i företaget. (Arvidsson, 2008, s. 

348) 

 

Det finns tre varianter inom kombinationsmodeller. Den ena är att mottagaren och 

leverantören debiteras respektive krediteras olika pris. Den andra varianten är att uppdelning 

av avräkning sker i en rörlig och en fast del och den tredje varianten är att låta alla enheter i 

kedjan ta del av vinsten. (Arvidsson, 2008, s. 348-350) 

 

3.1.4.4 Förhandlingsbaserade internpriser 

Internprissättning, enligt denna metod, går ut på att de berörda enheterna ansvarar för 

internprissättningen. Detta kan vara bra för de företag vars enheter är helt avskilda från 

varandra och det inte går att använda sig av marknadspriser. Med denna metod faller inte 

beslutet på en central nivå utan det ger enheterna ett eget ansvar över internleveranserna och 

de ekonomiska konsekvenserna som följer. Om sammanlänkade enheterna ska komma 

överens om ett pris är det lätt att den starkare enhetens villkor vinner, eller att ett beslut tas 

centralt.  (Arvidsson, 2008, s. 351) 

 

3.1.4.5 Internpriser bestäms centralt 

Genom att priserna fastställs centralt är meningen att enheterna styrs till det bästa 

totalresultatet för företaget. Detta kan göras genom att prissättningen fastställs för respektive 

vara/tjänst i samband med budgeteringen. En internprissättning som är centralt styrd innebär 

att enheterna inte behöver ägna sin tid åt att förhandla eller tänka på vilken metod de ska 

använda utan kan använda den tiden till annat.  
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Enheterna vet i och med detta vad som gäller när de ska ta emot eller leverera en produkt 

internt inom företaget, vilket i sin tur förenklar hanteringen av internhandeln. (Arvidsson, 

2008, s. 352-353)  

 

3.1.4.6 Priset anses vara noll 

Genom internprissättning uppstår en debitering i den mottagande enheten av en vara/tjänst, 

samtidigt som det uppstår en kreditering i den levererade enheten av varan/tjänsten. I många 

företag sker utbyte av varor/tjänster utan att en prissättning görs. Anledningen till att det inte 

sker en kreditering eller debitering på respektive enhet är för att varan/tjänsten som går över 

till en enhet fastställs till noll kronor. Leverantören får inte betalt för varan/tjänsten och därför 

kostar det inget för mottagaren att erhålla den. Genom att använda denna metod underlättas 

hanteringen markant och leder därmed till kostnadsbesparingar. Denna metod är bra för 

uppmuntring av internhandel mellan enheter. (Arvidsson, 2008, s. 354) 

 

3.2 Beställar-/utförarmodellen 

I detta avsnitt presenteras beställar-/utförarmodellen. I avsnitt 3.2.1 redovisas bakgrunden 

till modellen. 3.2.2 beskriver beställar-/utförarmodellen, för- och nackdelar med modellen 

etcetera. Slutligen presenteras internt material från Västerås Stad i 3.2.3.  

 

Innan 1800-talet fanns det ingen tydlig linje mellan privat och offentlig sektor. En klar 

uppdelning mellan dessa började ta form under industrialiseringens och kapitalismens tillväxt. 

De moderna kommunerna och landstingens tillkomst i Sverige visade sig, som en outvecklad 

variant, först 1862. (Forssell & Jansson, 2000, s. 10-11) Uppdrag behöver inte utföras av stat, 

kommun eller landsting. Dessa verksamheter utsätts för konkurrens genom att införa privata 

uppdragsutförare. (Almqvist, 2006, s. 25-26) Gränsjusteringen som skett mellan privat och 

offentlig sektor, innebär att privat sektor tar över uppgifter från offentlig sektor. Olika 

verksamheter tilldelas andra producenter. (Forssell & Jansson, 2000, s. 10-11)  
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3.2.1 New Public Management 

NPM är ett samlingsbegrepp för olika slags moderniseringsåtgärder för att uppnå effektivitet 

(Montin, 2002, s. 112). New Public Management (NPM) fick ett stort genombrott under 1980-

talet men har rötter som sträcker sig tillbaka till 1700-talet. NPM står för en filosofi om 

styrning av offentlig sektor. Det är ett uttryck för ett nytt tänkande. NPM är inte en enhetlig 

teori eftersom den innehåller olika delar som kan tolkas på olika sätt. (Montin, 2002, s. 109-

110) Enligt NPM finns det fem punkter som ska uppfyllas för att uppnå en framgångsrik 

offentlig verksamhet: 

 En nedtoning av bland annat samhällsplanering bör ske för att få en offentlig 

kostnadsminskning. 

 Beställning ska skiljas från utförande, det vill säga en uppdelning av verksamheten i 

form av beställarstaber och produktionsavdelningar (utförarnämnder) ska göras. Även 

om finansiering sker med skattemedel kan det bedrivas av privata såväl som offentliga 

utförare. Tanken bakom detta är att utsätta utförarnämnderna för konkurrens och 

därmed uppnå hög effektivitet. Bland annat kan intern konkurrens framkallas av 

beställar-/utförarmodellen eller interna tävlingar mellan olika resultatenheter. 

 En förskjutning ska ske, från politisk styrning till ledarskap i form av chefer. Chefer 

ska hjälpa anställda att uppnå uppsatta mål.  

 Regelstyrning ska ersättas med olika former av efterkontroller, som till exempel 

utvärderingar. Tanken är att kunna utvärdera en verksamhets måluppfyllelse.  

 Invånare ska börja beaktas som kunder, likt en extern marknad. Kunderna ska få 

möjlighet att välja mellan olika utförare.  

(Montin, 2002, s. 111-112) 

 

Kärnan i NPM är ökad effektivitet och kvalitet, som uppnås genom marknadsliknande 

förhållanden och konkurrensutsättning (Montin, 2002, s. 112). Vid konkurrensutsättning är 

det själva konkurrensen och inte vilket företag som orsakar den, som främjar effektiviteten 

(Almqvist, 2006, s. 42). Enskilda aktörer är rationella när de agerar för egenintresse (Montin, 

2002, s. 112). 
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3.2.1.1 Förändring inom offentlig sektor 

När den nya kommunallagen kom till, under 1990-talet, fick kommuner en stor möjlighet att 

utforma sin organisation som de själva önskar. Denna möjlighet har utnyttjats av många 

kommuner. Av den anledningen har den offentliga sektorn på senare år omstrukturerats. 

Privat sektor har använts som förebild och inspirationskälla i reformationen, där företagande 

och marknadsliknande förhållande varit utgångspunkten. Den offentliga sektorn började 

efterlikna den externa marknaden. (Montin, 2002, s. 108-109) En övergång har skett från 

bland annat anslagsfinansiering till intäktsfinansiering, från monopolinnehav till förhållanden 

där konkurrensutsättning uppstår. Invånare började betraktas som kunder istället. En annan 

förändring har också varit att regelstyrning har ersatts med mål- och resultatstyrning. I 

samband med detta har reformationen bland annat inneburit införande av internpriser, 

beställar-/utförarmodellen och krav på utvärderingar. (Forssell & Jansson, 2000, s. 10-11) 

Kommunerna skapade nya formella organisationer genom till exempel decentralisering i form 

av resultatenheter. Denna sorts förändring slog igenom i stort sett hela landet. (Montin, 2002, 

s. 109) Under 1998 blev det vanligt med bland annat resultatmått, internprissättning samt 

beställar-/utförarorganisering (Forsell & Jansson, 2000, s. 34).  

 

3.2.1.1.1 Sammanslagning och decentralisering 

Den offentliga revolutionen började ta fart efter 1990-talets andra världskrig (Forsselll & 

Jansson, 2000, s. 29). Många mindre kommuner slogs ihop för att bli större och få ökade 

resurser för bättre hantering av de uppdrag de blev tilldelade av staten (Almqvist, 2006, s. 9). 

Under 1970-talet skedde många kommunsammanslagningar. Från den första större 

sammanslagningen 1952 fram till början av 1970-talet reducerades antalet kommuner från 

cirka 2 500 till cirka 300 stora kommuner, inklusive landsting. Dessa sammanslagningar har 

därefter lett till kritik och ett behov av decentralisering. (Forsselll & Jansson, 2000, s. 29) 

Decentralisering och självständiga enheter inom organisationer ökar deltagandet och 

legitimiteten, och är en del av processen i modernisering av organisationer (Montin, 2002, s. 

112). Reformeringen berodde på en ständigt växande och trögrörlig offentlig sektor 

(Stiernstedt & Rosell, 2006, s. 10). Ökad fokus på ekonomi och effektivitet var 

nödvändigt(Forssell & Jansson, 2000, s. 10-11). 
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3.2.1.2 Principer i strid med förändringen 

Sammanfattningsvis kännetecknas reformeringen i kommuner och landsting under 1990-talet 

av att invånare började betraktas som kunder, en efterlikning av näringslivet började ta form, 

ett utbyte med privata aktörer påbörjades och separation mellan politik och produktion ägde 

rum. Inom offentlig sektor finns det dock vissa principer som kolliderar med ovanstående 

förändringar. Betraktelsen av invånare som kunder krockar med visionen om politiska 

medborgare. Efterliknelsen av näringslivet krockar med helhetsperspektivet på verksamheten. 

Utbyte med privata aktörer krockar med insyn över hur offentliga medel disponeras. 

Separering av politik och produktion krockar med den historiska rollen som innebar uppgiften 

att sköta den löpande verksamheten. (Montin, 2002, s. 116) 

 

3.2.2 Beställar-/utförarmodellens funktion 

En organisation som är uppbyggd efter beställar-/utförarmodellen har sin organisation 

uppdelad i två huvuddelar – beställare och utförare. Beställaren har ett ansvar att planera 

styrningen av organisationen väl, prioritera mellan olika utvecklingsinitiativ och se till att 

resurserna används på bästa möjliga sätt. Utföraren har den motsatta uppgiften, nämligen att 

ansvara för organisationens resurser, utföra uppdrag efter prioritering och se till att uppnå 

effektivitet och kvalitet i sina leveranser. (Hilding Lundström et al., 2008, s. 10-11) Utföraren 

kan vara en intern utförare, men även en extern sådan (Majoinen, 2006). Eftersom beställaren 

kan välja externa utförare bidrar det oftast till en ansträngning hos den interna utföraren för att 

inte förlora uppdraget. Kostnadseffektivitet uppnås med hjälp av beställar-/utförarmodellen 

när beställaren blir fri från producentintressena. (Stiernstedt & Rosell, 2006, s. 12) 

 

Mellan beställaren och utföraren finns det alltid ett avtal som reglerar hur mycket av en 

vara/tjänst som ska levereras, när leverans ska ske samt i vilken kvalitet varan/tjänsten ska 

levereras. (Hilding Lundström et al., 2008, s. 10-11) Det finns dock en tredje part i modellen, 

vilket är finansiären. Finansiären ger beställaren i uppdrag att köpa den efterfrågade 

produkten. I offentliga verksamheter är det politikerna som är finansiärer. (Stiernstedt & 

Rosell, 2006, s. 12) 
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3.2.2.1 Beställar-/utförarmodellens syfte 

Med beställar-/utförarmodellen uppnås effektivitet i en organisation. Detta genom att det 

uppstår en intern köp- och säljrelation mellan beställare och utförare. Målet är att få det 

största värdet till den lägsta kostnaden, genom internstyrd efterfråga och tjänsteförsörjning 

som är kostnadseffektiv.  När rollerna i en organisations delas upp i två huvuddelar, beställare 

och utförare, får verksamheten en tydlig riktning och uppföljning samtidigt som rollerna ger 

en beskrivning över ansvaret. (Hilding Lundström et al., 2008, s. 10-11) Beställar-

/utförarmodellen motiveras av främst två skäl – effektivitet och demokrati. (Stiernstedt & 

Rosell, 2006, s. 12) 

 

Inom staten avser beställar-/utförarmodellen en modell för internprissättning (Nyqvist, 2000, 

s. 43). Beställar-/utförarmodellen blev introducerad i flera kommuner och landsting i början 

av 1990-talet, men avvecklades kort därefter (Montin, 2002, s. 109-110). I en beställar-

/utförarorganisation förväntas uppställda mål och resultat uppnås eftersom intäktsfinansierade 

organisationer är beroende av det. Resultatenheter, eller de så kallade utförarnämnderna, ska 

vara självständiga enheter med ansvar för sin verksamhet, sin ekonomi och sin utveckling. De 

ska ta emot beställningar och träffa avtal med beställarstaberna. Resultatenheterna ska ha fulla 

ansvaret för verksamhetsresultatet gentemot beställarstaberna. (Forssell & Jansson, 2000, s. 

41) 

 

3.2.2.2 Från popularitet till impopularitet 

Anammandet av en efterliknad extern marknad har i Västerås Stad i första hand inneburit 

införande av beställar-/utförarmodellen. Modellen symboliserar företagande inom kommuner. 

Lika snabbt som beställar-/utförarmodellen blev uppmärksammad och omtalad, blev den 

också inaktuell. Mellan 1990 fram till 1996 var modellen uppmärksammad. I början av denna 

period var värderingarna kring modellen positiva eller neutrala, för att senare under perioden 

övergå till negativa omdömen och utlåtanden. En snabb popularitet gick över till 

impopularitet under loppet av några få år. (Forssell & Jansson, 2000, s. 123-125) Dock 

införde Västerås Stad modellen i början av 1990-talet, det vill säga innan den började 

uppmärksammas stort. Diskussionen om införande samt faktisk införande kan ha bidragit till 

uppmärksamheten som uppkom under senare år. (Forssell & Jansson, 2000, s. 128)  
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Beställar-/utförarmodellen avspeglar företagande i offentlig sektor. Anledningen till att 

kommuner började införa beställar-/utförarmodellen är för att modellen uppmärksammades 

samtidigt som företagande aktualiserades som organisatorisk lösning. (Forssell & Jansson, 

2000, s. 130-131) 

 

3.2.2.3 Kriterier för beställar-/utförarmodellen: 

Beställare: Utförare: 

Möjlighet att välja fritt mellan olika 

leverantörer 

Möjlighet att välja grad av kvalitet 

Möjlighet att besluta grad av kvalitet Möjlighet att välja vilka varor/tjänster 

som ska erbjudas 

Möjlighet att ifrågasätta pris Tillämpa självkostnadsprincipen vid 

prissättning 

Möjlighet att avstå från köp helt och 

kanske ta rollen som producent 

Möjlighet att dimensionera sig 

Möjlighet att välja volym Möjlighet att välja hur producering ska 

ske 

Tabell 1: Kriterier för beställar-/utförarmodellen 

Källa: Egen bearbetad tabell utifrån Simander, Engman, Olsson & Olsson (2006, s. 6). 

 

3.2.2.4 Fördelar med beställar-/utförarmodellen 

Beställar-/utförarmodellen har både för- och nackdelar. En av fördelarna med modellen är, 

som nämnts ovan, att det ger organisationens olika delar ansvar och deras roller blir tydliga. 

Modellen medför också en ökad kostnadsmedvetenhet, vilket i sin tur leder till att resurser 

brukas väl. (Hilding Lundström et al., 2008, s. 10-11) Utförare måste tillhandahålla 

varor/tjänster med hög kvalitet och bra pris för att få tillräcklig efterfråga för att kunna 

finansiera verksamheten. Därför måste kostnadseffektivisering ske i hög grad, på grund av det 

hot utföraren upplever när externa parter kan komma in i bilden. (Simander, Engman, Olsson 

& Olsson, 2006, s. 6)  
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3.2.2.5 Nackdelar med beställar-/utförarmodellen 

En nackdel med beställar-/utförarmodellen är att den kan vara svår att tillämpa. Till följd av 

modellens användande finns det också risk för ökad administration, eftersom det skrivs avtal 

mellan beställare och utförare varje gång en internprestation utbyts. Ibland förekommer det 

även dubbelarbete i form av att samma uppgift utförs av både beställare och utförare. (Hilding 

Lundström et al., 2008, s. 10-11)  

 

Ytterligare en nackdel med modellen är att utföraren har i vissa fall monopolställning. 

Beställaren kan inte påverka utföraren att utföra tjänsten på ett önskat sätt, valet ligger hos 

utföraren. (Simander, Engman, Olsson & Olsson, 2006, s. 7)  

 

3.2.2.6 Kritik mot beställar-/utförarmodellen 

Stor uppmärksamhet slår tillbaka då det resulterar i större benägenhet att kritisera. Negativa 

omdömen riskerar att spridas ju mer en modell lovar. (Forssell & Jansson, 2000, s. 138) 

Utförarnämnder i beställar-/utförarmodellen ska fungera som företag. Leverans sker endast 

vid beställningar och konkurrensutsättning förekommer i hög grad. I en del av kritiken 

beskrivs modellen som mer komplicerad än andra organisatoriska modeller. Beställarstaber 

ska välja den producent som kan erbjuda den efterfrågade varan/tjänsten till bästa pris och 

högsta kvalitet. Modellen har även här kritiserats eftersom beställningar inte är lätta att 

genomföra utan de är osäkra, konfliktfyllda och komplicerade. (Forssell & Jansson, 2000, s. 

133) Erfarenhet visar på att beställar-/utförarmodellen i praktiken inte alltid skapar en klarhet 

och enkelhet som det beskrivs i teorin. Fördelningen av ansvar och befogenhet är i praktiken 

svårt att få. Enkelheten och klarheten är i övrigt de största attraktionskrafterna för varför 

organisationer väljer en organisationsmodell. (Forssell & Jansson, 2000, s. 136) 

 

Modellen började få dåligt rykte när praktiska fall som var negativt inställda till modellen 

började komma till allmän kännedom. Detta är en av anledningarna till varför endast ett fåtal, 

av alla som på allvar övervägde ett införande, faktiskt började tillämpa beställar-

/utförarmodellen. En annan anledning till varför beställar-/utförarmodellen avtog i popularitet 

var för att den började betraktas som en schablonmodell, det vill säga en standardiserad 

modell för lösning på problem inom organisationer.  
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Detta resulterade i uppfattningen att modellen inte var anpassad till olika kommuners 

specifika problem. (Forssell & Jansson, 2000, s. 138)  

 

Beställar-/utförarmodellen har haft en kort levnadsbana, men vissa NPM-influerande 

förändringar har anammats och kommer fortsätta att användas. Exempel på dessa är 

konkurrensutsättning inom offentlig sektor samt utbyte av varor/tjänster mellan privata och 

offentliga aktörer. (Montin, 2002, s. 120) 

 

3.2.3 Västerås Stad – internt material om beställar-/utförarmodellen 

I början av 1990-talet beslutade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att Västerås Stad 

skulle inta en ny organisatorisk struktur. Befintliga organisationer med nämnder, styrelser och 

underställda förvaltningar ersattes med beställarstaber och utförarnämnder. Beställar-

/utförarmodellen började tillämpas i Västerås Stad. Anledningen till denna förändring kan 

kort beskrivas enligt fem punkter: 

 Ekonomi 

 Effektivitet 

 Roller/rollfördelning 

 Styrning/ledning 

 Ledarskap – medarbetarskap 

(Hjärpe, 1995, s. 2) 

 

3.2.3.1 Ekonomi 

År 1990 redovisade Västerås Stad ett underskott på 74 miljoner kronor. Det fanns en obalans i 

stadens ekonomi som krävde en omstrukturering och effektivisering av verksamheten. 

(Hjärpe, 1995, s. 3) 
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3.2.3.2 Effektivitet 

Utvärderingar visar på effektivitet till följd av tillämpningen av beställar-/utförarmodellen. 

Modellen har bidragit till bland annat besparingar, ökad ekonomiskt tänkande och 

kostnadsmedvetenhet. Beställar-/utförarmodellen har även bidragit till struktur, tydliga 

uppgifter och roller. (Hjärpe, 1995, s. 3-4) 

 

3.2.3.3 Roller/rollfördelning 

Ett av motiven till införandet av beställar-/utförarmodellen var för att tydliggör rollerna i 

Västerås Stad. Det fanns ett behov av att utveckla politikernas roll som företrädare för 

Västerås invånare. Beställarstaber skulle få bättre möjlighet att styra, finansiera och följa upp 

verksamheten. Kommunikationen var dålig internt såsom externt gentemot invånarna, 

eftersom det inte fanns en tydlig ”ägare” som kunde förmedla information. (Hjärpe, 1995, s. 

4) 

 

3.2.3.4 Styrning/ledning 

Beställar-/utförarmodellen håller olika uppdrag isär i samband med tydliggörandet av roller. 

Klarhet och ökad konkurrens uppnås genom uppdelning av beställare och utförare. (Hjärpe, 

1995, s. 5) 

 

3.2.3.5 Ledarskap – medarbetarskap 

Förändring och utveckling sker genom människors motivation, engagemang och kraft. 

Decentralisering förutsätter motiverade medarbetare som deltar och tar eget ansvar. Ledare 

och medarbetare ska få delta i processen att förbättra. (Hjärpe, 1995, s. 6)  
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras insamlat material från den kvalitativa undersökningen. 

Undersökningen är genomförd genom individuella intervjuer med Tomas Thell och Jan 

Bäversten. De frågor som ställts till respondenten finns i bilaga 1 och bilaga 2. I kapitlet 

presenteras först utförarnämnden och därefter beställarstaben. Kapitlet följer samma 

upplägg som bilaga 1. Endast respondenternas svar och åsikter presenteras i detta kapitel.  

 

4.1 Tomas Thell
4
, Konsult och Service: 

Endast Tomas Thells svar och åsikter presenteras i detta avsnitt. 

4.1.1 Roll och ansvarsfördelning 

Tomas Thell är verksamhetschef på affärsområdet Ekonomi på KoS och är i ledning av cirka 

40 medarbetare. KoS är en utförarnämnd med uppgiften att bland annat handlägga Västerås 

Stads bokslut och hyra ut stödtjänster, se figur 2. Alla tjänster som KoS utför tas det betalt för. 

KoS har endast Västerås Stad som marknad, till skillnad från beställarstaber som även kan 

upphandla externt. Beställarstaber bestämmer var de ska köpa tjänster för att få mest valuta 

för pengarna. Vissa restriktioner finns det dock vad gäller upphandling externt. En del tjänster 

har KoS monopol på vilket innebär att beställarstaber endast får köpa dessa tjänster av KoS 

och ej av externa utförare. I figur 2 är de frivilliga delarna markerade, vilket betyder att 

beställarstaber kan här frivilligt välja antingen KoS som utförare, eller en extern part som 

utförare. Resterande delar är det monopol på och om beställarstaber ska köpa dessa tjänster 

måste de köpas av KoS. Internprissättning sker för alla tjänster som KoS levererar eftersom 

Västerås Stad är deras enda marknad, alla prestationer är internprestationer. 

 

                                                      
4
 Tomas Thell, 2009-05-11, klockan 10.00-12.00, Västerås Stadshus. 
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Figur 2: Konsult och Service 

Källa: Egen bearbetad modell utifrån KoS 2, 2008, s. 4. 

 

Beställarstaber kan bestämma att upphandla till exempel ett äldreboende – i en sådan situation 

uppstår konkurrens mellan en utförarnämnd inom kommunen och en extern utförare genom 

att båda lämna ett anbud. Internt sker det ingen konkurrens eftersom det bara finns en utförare 

inom det specifika området. Beställarstaberna kan upphandla på kvalitet eller pris. Om priset 

är givet kan de fråga efter kvalitetsnivå för givet pris. Om upphandling sker med pris tittas det 

på vem som utför uppdraget till lägst pris. En beställarstab har bara i uppgift att beställa, 

själva jobbet utförs av utförarnämnder. 
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4.1.2 Internprissättningsmetod - KoS 

KoS utgår från självkostnadsprincipen vid internprissättning. Vid självkostnadsberäkning 

beaktas hyres- och underhållskostnader för kontoret som den anställde sitter på, lönekostnader 

för personen i fråga etcetera. Antalet effektiva timmar som den anställde förväntas arbeta 

divideras med den totala årskostnaden, för att få fram självkostnaden. Vid användning av 

självkostnadsprincipen tas det betalt för vad en prestation faktiskt kostar. Skulle ett ordentligt 

vinstpålägg tillföras skulle de andra staberna och nämnderna i Västerås Stad påverkas, vilket 

skulle resultera i att pengar tas från sådant som bör gå till invånarna.  

 

Självkostnadsprincipen är den internprissättningsmetod som tillämpas av KoS och är 

grundprincipen vad gäller internprissättning i Västerås Stad. Denna metod är lämplig för 

kommunen. Anledningen till att självkostnadsprincipen tillämpas är för att undvika att pengar 

går åt fel saker, vilket skulle drabba invånarna. Det finns dock gånger Västerås Stad borde 

närma sig marknadsbaserade priser anser Tomas Thell, vid exempelvis löneersättningar. 

Kommunens utgångspunkt är att ha så låga kostnader som möjligt, vilket försvårar till 

exempel rekrytering. Det är svårt att få in kompetens till offentlig sektor, när löneersättningar 

i offentlig sektor är lägre än privat sektor. Konkurrenskraftiga löner resulterar i att 

självkostnaden stiger. Anledningen till att det är låga ersättningar är för att Västerås Stad 

finansierar med ändlig budget som består av skatteintäkter. 

 

4.1.3 Syfte samt för- och nackdelar 

Västerås Stad började använda beställar-/utförarmodellen och internprissättning under 1980-

talet av en klassisk anledning – att decentralisera verksamheten och därmed effektivisera den 

samt få bättre kostnadsmedvetenhet. Syftet med internprissättning för Västerås Stad är, ända 

sedan införandet, att lyfta fram att allt kostar pengar för att minimera slöseri av resurser. Ren 

affärsmässighet eftersträvas vid köp och sälj. Beställar-/utförarmodellen ökar samtidigt 

effektiviteten. Syftet för internprissättningen och beställar-/utförarmodellen uppfylls eftersom 

kostnadsmedvetenheten ökar och effektivitet eftersträvas hela tiden. KoS arbetar till exempel 

med att försöka effektivisera pappersadministrationen, genom att teckna avtal som löper på 

obegränsad tid istället för att teckna tidbegränsade avtal. Genom att försöka effektivisera hela 

tiden, ligger KoS lågt i pris jämfört med externa utförare.  
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4.1.3.1 Fördelar 

Grundtanken hos KoS är att få leverera till låg kostnad och hög kvalitet. KoS har inga 

kampanjer men erbjuder effektiva tjänster med rätt kvalitet. Fördelen med internprissättning 

och beställar-/utförarmodellen är att det reglerar organisationens beställningar från att bli för 

många. En annan fördel är att det skapar bra beslutsunderlag, efterfrågade tjänster utvecklas 

och mindre efterfrågade tjänster avvecklas. 

 

4.1.3.2 Nackdelar 

En nackdel med internprissättning och beställar-/utförarmodellen är att det tar mycket 

resurser. Mycket tid går åt att göra affärer med varandra. Det krävs en hel del administration, 

som i sin tur kostar mycket pengar. För varje uppdrag KoS tar sig an, ska ett avtal eller en 

uppgörelse göras. Modellen är invecklad och kan därför tyckas vara svår att tillämpa. En 

annan negativ aspekt på användningen av beställar-/utförarmodellen samt internprissättning är 

att det ibland uppkommer suboptimering. Exempel på sådana tillfällen är när sparsamheten tar 

över. Istället för att beställa en tjänst hos KoS, väljer ibland avdelningarna att sköta uppdraget 

på egen hand. Det beaktas inte att egen nedlagd tid också kostar pengar och ofta drar ut på 

processen. Helhetsperspektivet försvinner lätt när en enhet endast ser efter sitt eget bästa. 

 

4.2 Jan Bäversten
5
, Sociala Nämndernas Stab: 

Endast Jan Bäverstens svar och åsikter presenteras i detta avsnitt. 

4.2.1 Roll och ansvarsfördelning 

Jan Bäversten är ekonom för äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade på SNS. SNS 

är en beställarstab och stabens uppgift är att köpa verksamhet för det allmänheten i Västerås 

Stad behöver. De gör beställningar åt de tre nämnderna i SNS - äldrenämnden, nämnden för 

funktionshindrade och individ- och familjenämnden. Beställarstaberna sköter endast 

beställningar, medan utförarnämnderna sköter verksamheten. En beställarstab kan upphandla 

internt, från en utförarnämnd, eller välja en extern utförare. Endast vid val av intern utförare 

sker det ett utbyte av internprestationer.  

 

  

                                                      
5
 Jan Bäversten, 2009-05-11, klockan 13.00-15.00, Västerås Stadshus. 
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4.2.2 Internprissättningsmetod - SNS 

I SNS används självkostnadsprincipen vid internprissättning eftersom kommunen inte är en 

vinstdrivande verksamhet. Genom att skapa konkurrensförhållande mellan intern och extern 

utförare skapas det bra och rimliga priser samtidigt som kvalitetskrav ställs, förklarar Jan 

Bäversten. Vid de tillfällen kommunen upphandlar, det vill säga vänder sig både internt och 

externt, är det lägsta priset med den högsta kvaliteten som vinner. Om den interna 

utförarnämnden får uppdraget innebär det i juridiska termer att man ”avbryter 

upphandlingen”.  

 

För en kommun är pengarna medlet och ej målet, det vill säga kommunens mål är att 

disponera pengarna på bästa möjliga sätt och inte i syfte att gå med vinst. Därför är 

självkostnadsprincipen den metod som tillämpas vid all internprissättning i kommunen. 

Självkostnaden ska vara effektiv samtidigt som ineffektiva delar elimineras. Det finns dock få 

undantag. I fastighetsnämnden används marknadsbaserade priser vid uthyrning av lokaler och 

fastigheter. Självkostnadsprincipen blir svår att tillämpa, eftersom fastigheterna är skuldfria 

och inte har kostnader i form av exempelvis krediträntor. Fastighetsnämnden har även ett 

vinstkrav, till skillnad från de övriga nämnderna och staberna inom Västerås Stad. För SNS 

finns det fall då andra internprissättningsmetoder tillämpas. Vid upphandlingar tillämpas en 

mer förhandlingsbaserad internprissättningsmetod av SNS, menar Jan Bäversten - bästa pris 

med högsta kvalitet vinner uppdraget. 

 

4.2.3 Syfte samt för- och nackdelar 

Västerås Stad började använda beställar-/utförarmodellen samt internprissättning i slutet av 

1980-talet, främst av kostnadsskäl. Jan Bäversten menar att tanken var att skapa 

kostnadsmedvetenhet. Beställar-/utförarmodellen samt internprissättningsmetoderna som 

tillämpas i Västerås Stad uppfyller sitt syfte, eftersom kommunen har låga kostnader och en 

låg skatt jämfört med andra kommuner. Hade denna modell inte införts skulle Västerås Stad ej 

varit lika kostnadseffektiv, menar Jan Bäversten. De låga skatterna och de låga kostnaderna 

visar på effektivitet, Västerås Stad har låg kostnad och hög kvalitet. Västerås Stad eftersträvar 

att få pengarna att räcka till för god service till invånarna. Beställar-/utförarmodellen samt 

internprissättning i kommunen och metoderna som tillämpas bidrar till att möjliggöra detta. 
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Självkostnadsprincipen som internprissättningsmetod är ett självklart val för kommunen, att ta 

ut högre priser än vad varor/tjänster kostar skulle motarbeta kommunens syfte. 

 

Förr hade kommunen endast en utförare, vilket var en internutförare. Kommunen utförde till 

exempel all äldreomsorg internt, men när kommunen började upphandla externt började det 

sättas press på den interna utföraren. Västerås Stad har ett ansvar för invånarna och att de 

tillhandahålls väsentliga och bra tjänster.  

 

 

Figur 3: Beställar-/utförarmodellen 

Källa: Egen bearbetad modell 

 

Genom att skapa konkurrens utifrån med hjälp av beställar-/utförarmodellen, sätts det igång 

en intern press. I figur 3 ovan ser man beställar-/utförarmodellen i en förenklad form. 

Konkurrensen som uppstår när det öppnas upp för externa utförare gör att kommunen får mer 

för pengarna. Beställarstaberna jämställer utförarna, det vill säga förutsättningarna och 

kriterierna är samma för både interna och externa utförare. De kostnadsmässiga skälen för 

tillämpningen av beställar-/utförarmodellen samt internprissättning blev förskjutna till att 

erbjuda valfrihet - syftet har förskjutits från kostnadsskäl till valfrihetsskäl. Individen ska få 

välja till exempel vilken skola denne vill gå i. Möjlighet att få välja utförare, att ha ett val, är 

grundtanken. Syftet med tillämpningen är alltså, förutom att öka kostnadsmedvetenheten och 

effektivisera, även att öka valfriheten. 
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4.2.3.1 Fördelar 

En fördel med beställar-/utförarmodellen är att den ger bra förutsättningar för att möta 

önskemål om ökad valfrihet.  Beställar-/utförarmodellen skapar även dynamik att pressa ner 

kostnader som därmed blir kostnadseffektiva, samtidigt som ineffektiva delar minimeras.  

 

4.2.3.2 Nackdelar 

De nackdelar som finns med beställar-/utförarmodellen är framtida problem avseende avtal 

som löper på ett antal år med ett överenskommet pris. Den största delen av pengarna som 

kommunen disponerar kommer från skatteintäkter. När det är dåliga tider och Västerås Stad 

inte får in de beräknade skatteintäkterna, kan kommunen få det svårt att utföra uppdraget till 

det avtalade priset.  Intäkterna täcker i sådana fall inte kostnaderna. Vid intern handel kan 

avtalet omförhandlas och en minskning av ersättningen till interna utförare göras, men externa 

utförare som Västerås Stad har avtal med ska fortfarande få betalt enligt avtalat. Detta är en 

nackdel med att ha externa utförare, eftersom hänsyn ej tas till den faktiska budget Västerås 

Stad har de nästkommande åren. Flexibiliteten blir låg om det tas bort för mycket av intern 

handel, det är viktigt att ha många alternativa utförare.  

 

Ett annat problem med beställar-/utförarmodellen är att dubbelarbete kan förekomma, det vill 

säga samma arbete utförs av beställarstaben som av utförarnämnden. Det är även svårt att få 

ett helhetsperspektiv över Västerås Stads organisation, decentraliseringen är komplicerad och 

kan därmed leda till ineffektivitet istället för effektivitet. 

 

 

 

 

. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel diskuteras och analyseras den insamlade och sammanställda empirin. 

Frågeställningarna i undersökningen diskuteras löpande och analyseras med koppling till 

den teoretiska referensramen. Kapitlet följer samma upplägg som empirikapitlet. 

 

5.1 Roll och ansvarsfördelning 

I avsnitt 3.2 beskrivs det hur en organisation delas upp i två huvuddelar genom beställar-

/utförarmodellen. Genom uppdelningen får enheterna tydliga roller som även beskriver 

ansvarsfördelningen. Västerås Stad tillämpar modellen och har därför delat in organisationen i 

beställarstaber och utförarnämnder. SNS är en beställarstab och ansvarar för stadens 

beställningar, medan KoS är en utförarnämnd som svarar på beställningar och utför uppdrag.   

 

Beställarstaberna har Västerås Stad samt näringslivet som marknad, medan utförarnämnderna 

endast har Västerås Stad som marknad. I avsnitt 3.1 talas det om internprestationer såsom 

varor/tjänster som levereras mellan olika enheter i en och samma organisation. En 

utförarnämnd, exempelvis KoS, tar betalt för alla uppdrag som utförs. Eftersom KoS endast 

har Västerås Stad som marknad, är alla prestationer som sker internprestationer. Endast de 

gånger beställarstaberna väljer en intern utförare, sker det ett utbyte av internprestationer. 

 

Genom att Västerås Stad är indelad i beställarstaber och utförarnämnder uppstår en intern 

handel som internprissätts. Beställar-/utförarmodellen och internprissättningen skapar företag 

inom företaget, som i Västerås Stad består av beställarstaber och utförarnämnder.  

 

5.2 Internprissättningsmetoder i Västerås Stad 

Det finns många olika internprissättningsmetoder att välja mellan. Det som avgör valet av 

metod är vilket syfte organisationen har för tillämpning av internprissättning. I 3.1.4 beskrivs 

de vanligaste internprissättningsmetoderna. Där nämns bland annat kostnadsbaserade 

internpriser (till exempel självkostnadsprincipen), marknadsorienterade internpriser samt 

förhandlingsbaserade internpriser. Västerås Stad tillämpar dessa tre.  
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Beställarstaberna i Västerås Stad har som uppgift att välja det alternativ som har den lägsta 

kostnaden och den högsta kvaliteten, vilket även styrks av 3.2.2. Beställare ska enligt 3.2.2 

planera att resurser används på bästa möjliga sätt. Utförarnämnder i Västerås Stad har som 

uppgift att erbjuda tjänster, till självkostnadspris. Genom självkostnadsprincipen skapas 

möjlighet för de interna utförarna att få fler uppdrag. De är låga i pris i förhållande till sina 

externa konkurrenter, som ofta har ett vinstpålägg.  

 

Självkostnadsprincipen är grundprincipen i Västerås Stad. Beställarstaber följer denna princip 

när de beställer från utförarnämnder, men när de upphandlar väljer beställarstaberna det 

alternativ som ger högst kvalitet för lägst kostnad. Det gör att beställarstaben vid sådana 

situationer använder sig mer av en förhandlingsbaserad prissättning, som beskrivs närmare i 

3.1.4.4. I valet av utförare väljer beställarstaben själv vilken internprissättningsmetod som ska 

tillämpas. Det finns ytterligare ett undantagsfall i Västerås Stad vad gäller 

internprissättningsmetoder. Fastighetsnämnden i kommunen tillämpar marknadsorienterade 

priser, eftersom det inte finns kostnader att utgå ifrån för tillämpning av 

självkostnadsprincipen. En förutsättning för att självkostnadsprincipen ska kunna tillämpas 

korrekt är att kostnader existerar. I 3.1.4.2 nämns det att enheter som tillämpar 

marknadsorienterade internpriser ska gå med vinst, vilket Fastighetsnämnden gör på grund av 

sitt vinstkrav.  

 

Då Västerås Stad använder kostnadsbaserade internpriser, det vill säga självkostnad, går 

pengar inte åt fel saker. Leverantören får betalt för vad produktionen faktiskt kostar och täcker 

endast sina kostnader. Valet av denna metod bygger på att Västerås Stad förvaltar 

skattepengar. Dessa måste förvaltas på bästa möjliga sätt för att erbjuda Västerås invånare bra 

service med de begränsade medel som finns. Genom självkostnadsprincipen påförs inga andra 

pålägg på kostnaden än den faktiska kostnaden. Om pålägg skulle påföras kostnaden skulle 

det innebära att beställarstabernas budget påverkas, vilket i sin tur påverkar stadens invånare 

som får mindre service för samma pengar. Skattepengarna skulle inte räcka till för att erbjuda 

invånarna den goda servicen. Alternativen i en sådan situation blir en höjd skattesats eller en 

sämre service för kommunens invånare. Med självkostnadsprincipen kan Västerås Stad få sina 

invånare att känna sig trygga över deras förvaltningssätt, eftersom beställarstaberna betalar 

utförarnämnderna faktiska kostnader och eftersträvar att få ut mest valuta för pengarna. 
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Motiveringen till förhandlingsbaserad prissättning är i grunden densamma, det vill säga att få 

så mycket som möjligt för givet pris. Andra metoder tillämpas inte av Västerås Stad, på grund 

av att verksamheten inte är vinstdrivande – pengarna är medlet och inte målet. 

 

5.3 Syfte samt för- och nackdelar  

Västerås Stad införde beställar-/utförarmodellen på grund av ekonomi, effektivitet, 

rollfördelning, ledning och medarbetarskap, som beskrivs i 3.2.3. Kommunen hade ett behov 

av kostnadseffektivisering på grund av obalans i verksamhetens ekonomi. En tydlig 

rollfördelning med en tydlig styrning och motiverade medarbetare var nödvändig för att få en 

välfungerande verksamhet.  

 

Internprissättningens vanligaste syften presenteras enligt 3.1.1. Västerås Stad berörs av de 

fyra syftena som omnämns ovan. Kommunen införde beställar-/utförarmodellen samt 

internprissättning för att decentralisera verksamheten och därmed effektivisera den, samt öka 

kostnadsmedvetenheten. Tanken är att visa att allt kostar pengar och på detta sätt motverka 

slöseri av resurser. I 3.2.2.4 beskrivs ökad kostnadsmedvetenhet samt att resurser brukas väl, 

som en effekt av beställar-/utförarmodellens användning. Vidare nämns det att beställar-

/utförarmodellen bidrar till att störst värde för lägst kostnad uppnås. I 3.1.1 skrivs det om de 

fyra vanligaste syftena med tillämpning av internprissättning. I 3.1.1.2 nämns ett syfte som 

även det går ut på att motivera till kostnadsmedvetenhet för att motverka resursslöseri. 

Tanken är att utnyttja tjänster i rätt mängd, vilket är det som Västerås Stad eftersträvar. 

 

Genom att dela organisationen i två delar, beställare respektive utförare, där beställningar sker 

internt och dessa i sin tur prissätts, får organisationen en större överblick över intäkter 

respektive kostnader, vilket också är ett av de vanligaste syftena enligt 3.1.1.3. I 3.2.2.1 

beskrivs den interna sälj- och köprelationen som ett sätt att uppnå effektivitet. 

Utförarnämnderna avvecklar ineffektiva tjänster och utvecklar tjänster som säljer. I 3.1.1.1 

beskrivs detta, internprissättning ger underlag för att veta vilka tjänster som ska kvarstå och 

vilka som ska köpas in externt. 3.2.2 tar upp att utförare ska uppnå effektivitet och kvalitet i 

sin leverans, utföra uppdrag och ansvara för organisationens resurser, vilket är exakt det 

Västerås Stads utförare gör.  
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Genom att en beställarstab begär in offerter från externa parter, det vill säga upphandlar, kan 

utförarnämnden även skapa underlag för vilket pris som ska betalas för den beställda tjänsten. 

Detta kan kopplas till stycke 3.1.1.4. 

 

Beställar-/utförarmodellen och internprissättning skapar incitament att kostnadseffektivisera, 

speciellt då interna utförare konkurrensutsätts av externa utförare. Som nämns i 3.2.2, ökar 

ansträngningen hos den interna utföraren för att inte förlora uppdraget till externa utföraren. 

Utförarnämnderna har ett resultatansvar och av den anledningen är det viktigt att de vinner 

upphandlingar. Detta styrks av 3.2.2.1. Syftet med användningen av beställar-

/utförarmodellen är inte enbart av kostnadsmässiga skäl. Modellen öppnar även väg för 

externa utförare och tanken med det är att ge möjlighet för valfrihet. Detta tas upp som en 

viktig del av NPM i 3.2.1. Västerås kommun har låg skatt och låga kostnader, vilket visar att 

beställar-/utförarmodellen samt internprissättningen uppfyller sitt syfte.  

 

5.3.1 Fördelar 

Fördelarna med beställar-/utförarmodellen samt internprissättning går ihop med syftet för 

tillämpningen många gånger. En av fördelarna som Västerås Stad nämner är att kostnader 

pressas ner och kostnadseffektivitet uppnås - ineffektiva delar elimineras. I 3.2.2.4 tas detta 

upp som en fördel med modellen. Västerås Stad tycker att internprissättningen reglerar 

överbeställningar. Med det menas att slöseri förebyggs och en lägre resursförbrukning uppnås 

i samband med ökad kostnadsmedvetenhet, vilket även styrks av 3.1.2. 

 

I 3.1.2 skrivs det att samband mellan budget och eget arbete blir tydligt, intern handel 

möjliggör resultatansvar i företagets olika enheter och skapar underlag för bättre 

beslutsfattande. Fördelarna enligt Västerås Stad är att det går att se över vilka delar som är bra 

samt mindre bra och att beslutsunderlag fås för bättre beslutsfattande. 
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Enligt 3.2.2.4 är fördelen med beställar-/utförarmodellen att den skapar tydliga ansvarsroller 

inom organisationer som tillämpar modellen. Ansvarsrollerna i Västerås Stad är 

beställarstaber och utförarnämnder. Genom att beställarstaber ansvarar för att resurser 

används väl och utförarnämnder ser till att uppnå kostnadseffektivitet och kvalitet, sker ett 

dragläge som gynnar Västerås Stad.  

 

5.3.2 Nackdelar 

Det finns nackdelar med att tillämpa beställar-/utförarmodellen och internprissättning i en 

organisation, dessa visar sig även i Västerås Stad. En nackdel med beställar-/utförarmodellen 

och internprissättningen är risk för ökad administrationen, på grund av att det bland annat 

måste skrivas avtal mellan utförarnämnd och beställarstab varje gång en internprestation 

utbyts.  

 

I avsnitt 3.2.2.5 samt 3.1.3 beskrivs detta som en av nackdelarna med beställar-

/utförarmodellen samt internprissättning. Komplexitet uppstår i samband med att alla interna 

transaktioner ska grundas på ett skriftligt avtal och administreras. Administrationen ökar 

ytterligare när internprissättning för en tjänst samt vad som omfattar självkostnaden ska 

räknas fram. Fokus på interna debiteringar tar för mycket kraft och energi. Beställar-

/utförarmodellen är invecklad vilket leder till att det kan vara svårt att tillämpa modellen. Om 

det är svårt att tillämpa modellen kan detta i sin tur leda till att arbetet inte blir effektivt, 

samtidigt som det kan ta längre tid och kostnaderna ökar. Västerås Stad tog upp en nackdel 

med beställar-/utförarmodellen, som uppstår när upphandling sker i allt för hög grad och 

intern handel utesluts. Detta resulterar i låg flexibilitet, eftersom avtal med externa 

leverantörer är låsta medan interna avtal kan omförhandlas. Omförhandling kan vara 

nödvändigt under dåliga tider när skatteintäkterna minskar. 

 

En annan nackdel som kan uppstå med beställar-/utförarmodellen är att det finns risk för att 

det sker dubbelarbete inom organisationen, vilket innebär kostnadsineffektivitet. I 3.2.2.5 

beskrivs detta som en av nackdelarna med modellen, vilket Västerås Stad har fått erfara.  
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Beställarstaben kan som ett exempel skriva en rapport om vad som beställts och till vilket 

pris, samtidigt som utförarnämnden skriver en rapport om vad som utförts och till vilket pris. 

Rapporten har samma innehåll men utställs av två olika enheter.  Arbetstid kostar pengar och 

ska arbetet göras dubbelt ökar även arbetskostnaderna. Med modellen försvinner även 

helhetsperspektivet, enligt Västerås Stad. Detta är en av nackdelarna som tas upp i 3.1.3, det 

interna resultatet tar upp all fokus. Även 3.2.1.2 lyfter upp hur helhetsperspektivet försummas. 

I Västerås Stad förekommer det monopolställning hos utförarnämnderna, och i 3.2.2.5 tas det 

upp som en nackdel. Det bidrar till en position som är maktlös för beställarstaberna. 

 

Ytterligare en nackdel, som kan uppstå med internprissättning är suboptimering, som nämns i 

3.1.3. Överdriven sparsamhet kan uppstå mellan beställarstab och utförarnämnd. En 

beställarstab kan istället för att beställa en tjänst försöka utföra uppdraget på egen hand, men 

eftersom erfarenhet saknas inom området kan tidsprocessen bli längre än om tjänsten skulle 

beställas in. Detta kan leda till ännu större kostnader eftersom den tid som beställaren lagt ned 

för att utföra arbetet själv, kan kosta mer än vad det hade gjort om beställaren istället beställt 

in tjänsten från första början. Ökad tidsprocess ger ökad kostnad. En nackdel med 

självkostnadsbaserade priser är att det kan vara svårt att avgöra var gränsen för de indirekta 

kostnaderna ska dras. De interna priserna kan ibland uppfattas som höga, vilket även framgår 

av 3.1.3. Det som inte beaktas är att interna priser även innehåller kostnader för till exempel 

datorer. Detta leder även vidare till ytterligare en nackdel, som tas upp i 3.1.3, vilket är risk 

för underutnyttjande av vara/tjänst vid höga interna priser.  

 

I 3.1.3 nämns det två nackdelar som Västerås Stad inte har stött på. Dispyter mellan enheter är 

en. Den andra är att externa utförare utesluts och förhandling endast sker med interna utförare. 

Västerås Stad upphandlar med samma förutsättningar för interna och externa utförare, vilket 

förklarar varför de inte mött på problem inom detta område. 

 

En del av kritiken mot beställar-/utförarmodellen säger att modellen är mer komplicerad än 

andra organisatoriska modeller, se 3.2.2.6. I 3.2.2.1 beskrivs beställar-/utförarmodellen som 

en modell för internprissättning inom staten. Västerås Stad möter på komplexitet med 

internprissättning eftersom varje prestation ska grundas på ett avtal. 
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel kommer analysen av undersökningen mynna ut i en slutsats som svarar på 

uppsatsens syfte. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 

 

Uppsatsens syfte är att redogöra för varför Västerås Stad tillämpar beställar-

/utförarmodellen och internprissättning samt för- och nackdelar med 

användningen, utifrån Konsult och Service och Sociala Nämndens Stabs perspektiv. 

Vidare studeras vilken internprissättningsmetod som tillämpas i Västerås Stad.  
 

 Varför tillämpar Västerås Stad beställar-/utförarmodellen samt internprissättning? 

Västerås Stad var i ekonomisk obalans och av den anledningen började använda beställar-

/utförarmodellen som organisationsmodell. I samband med att Västerås Stad började tillämpa 

beställar-/utförarmodellen, som gav upphov till intern handel mellan beställarstaber och 

utförarnämnder i Västerås Stad, infördes även internprissättning. Syftet är att Västerås Stad 

ska decentralisera verksamheten för att öka kostnadseffektiviteten och samtidigt öka 

kostnadsmedvetenheten. Ökad kostnadsmedvetenhet uppnås genom att lyfta upp att allt kostar 

pengar och därmed minskas resursslöseri i kommunen. Ytterligare en anledning till att 

Västerås Stad tillämpar beställar-/utförarmodellen är för att den ger valfrihet - möjlighet att 

upphandla externt och välja det bästa alternativet.  

 

 Vilka för- och nackdelar uppstår till följd av användningen? 

Fördelarna som respondenterna tycker uppkommer med beställar-/utförarmodellen samt 

internprissättning, är kopplade till syftet för användningen. En av de största fördelarna är, som 

nämnts ovan, att kostnader pressas ner och därmed uppnås kostnadseffektivitet. Genom 

modellen lyckas Västerås Stad reglera överbeställningar och motverka slöseri av resurser. 

Samtidigt skapas beslutsunderlag i samband med användningen som är fördelaktiga, genom 

att de underlättar beslutsfattande.  
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Det finns avigsidor med de flesta modeller. Det är svårt att hitta en modell som är helt felfri, 

det gäller bara att hitta den bästa bland alternativen som finns. Respondenterna lyfte upp 

nackdelar, till följd av användning av beställar-/utförarmodellen samt internprissättning.  

En av de största nackdelarna är att modellen tar mycket resurser, administrationen ökar 

eftersom avtal skrivs för alla internprestationer som uppstår. Andra nackdelar är uppkomsten 

av dubbelarbete, suboptimering och dålig helhetsperspektiv. Detta är effekter av 

decentraliseringen. När dessa problem uppstår ökar risken för ineffektivitet. Vid tillämpning 

av beställar-/utförarmodellen finns det även en annan nackdel som respondenterna lyft upp – 

risk att intern handel minskas allt för mycket. När Västerås Stad tecknar avtal som sträcker sig 

över en längre tid med en extern utförare kan avtalet ej omförhandlas oavsett hur 

skatteintäkterna ser ut för nästkommande år. Flexibiliteten blir låg vid sådana situationer. 

 

 Vilken internprissättningsmetod använder Västerås Stad? 

Grundprincipen i Västerås Stad är självkostnadsprincipen. Internprissättningsmetoden 

används för att kommunen förvaltar skattepengar. Dessa måste förvaltas på bästa möjliga sätt 

för att invånarna ska få mest valuta för pengarna. Genom användning av kostnadsbaserade 

internpriser undviker Västerås Stad att pengar går åt fel saker. Kommunen har inget vinstsyfte 

och därför väljer kommunen att prissätta enligt faktiska kostnader. Skulle en annan metod 

tillämpas i kommunen skulle det innebära högre kostnader. Det i sin tur skulle leda till höjd 

skatt eller sämre service, för invånarna. Med samma grundtanke – få mest valuta för pengarna 

– tillämpar beställarstaberna förhandlingsbaserad prissättning vid upphandlingar. Det kan 

upphandlas i bästa pris eller högsta kvalitet för givet pris. Det finns ett undantagsfall i 

Västerås Stad, vad gäller internprissättningsmetoder. Fastighetsnämnden tillämpar 

marknadsorienterade internpriser och går med vinst. Eftersom fastigheterna inte är skuldsatta 

finns det ingen kostnad att utgå ifrån för att tillämpa självkostnadsprincipen. I övriga staden är 

självkostnadsprincipen den dominerande.  

 

  



 

 

43 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Under undersökningens gång kom vi på ytterligare forskningsområden som vore intressanta 

att undersöka: 

 Denna uppsats bygger på internprissättning i Västerås Stad. Kommunen har inget 

vinstsyfte. Det vore intressant att undersöka hur internprissättning tillämpas i 

vinstdrivande verksamheter. Skiljer sig syftet för tillämpningen av internprissättning 

mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande verksamheter?  

 Det vore även intressant att undersöka en kommun som har tillämpat beställar-

/utförarmodellen men upphört med användningen. Har en optimal modell hittats? Hur 

skiljer sig denna modell från beställar-/utförarmodellen?  
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BILAGA 1 - Intervjufrågor 

 

 ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING 

1. Kan du presentera vem du är och vilken yrkeskvalifikation du har i Västerås Stad? 

2. Vad har KoS/SNS för roll - beställare eller utförare? 

3. Vad har en utförare/ beställare för uppgift i Västerås stad?  

4. Vilken/vilka internprestationer sker inom KoS/SNS?  

 

 INTERNPRISSÄTTNINGSMETOD 

I litteraturen beskrivs olika metoder för internprissättning, bland annat talas det om 

kostnadsbaserad och marknadsorienterad internprissättning. 

5. Vilken internprissättningsmetod använder KoS/SNS och varför?  

6. Är det samma internprissättningsmetod som används för samtliga enheter inom 

Västerås Stad - beställarstaber som utförarnämnder?  

- Om nej, för vilka är det olika samt vilka metoder är det då som används?  

 

 SYFTE SAMT FÖR- OCH NACKDELAR 

Det tas upp olika anledningar, i litteraturen, varför internprissättning samt beställar-

/utförarmodellen används samt för- och nackdelar med dessa. 

7. När började kommunen tillämpa internprissättning samt använda sig av beställar-

/utförarmodellen?  

8. Vad är syftet till att Västerås Stad använder beställar-/utförarmodellen och 

internprissättning? 

- Tycker ni att dessa uppfyller sitt syfte?  

9. Är syfte samma, som vid införande av beställar-/utförarmodellen och 

internprissättning, i kommunen? 

10. Vilka nackdelar anser du kan uppstå med internprissättning och beställar-

/utförarmodellen? 



 

 

 

 

BILAGA 2 - Kompletterande frågor 

 

E-post, 2009-04-06: 

 KoS är indelad i olika affärsområden, där ekonomi är en av dessa, vilka ansvarsområden 

tillfaller denna avdelning? 

 

 

Intervjuer, 2009-05-11: 

 I teorin skrivs det att större företag ofta är decentraliserade och att de olika enheterna 

fungerar som företag i företaget. Är enheterna i Västerås Stad uppdelade på ett sätt att 

de har delar av sin ”kärnverksamhet” placerad i andra enheter? 

 Påverkar decentraliseringen i Västerås Stad helhetsperspektivet?  

 


