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Titel:  Strategisk internprissättning  

Problemfrågor:  Hur ser internprissättningen ut i koncerner?  

 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva strategisk internprissättning i två 

multinationella koncerner inom telekombranschen samt att analysera 

internprissättning utifrån ett agentteoretiskt perspektiv 

Metod:   Uppsatsen baseras på studier och analys av intervjuer. Uppsatsen grundas 

på intervjuer som gjorts med samtliga företag och har sedan bearbetats 

med hjälp av våra egna tolkningar och resonemang. Detta leder oss till 

slutsatsen att vår uppsats har en hermeneutisk karaktär. Vi har använt oss 

av en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer för att tillföra oss ny 

kunskap samt studerat teorier och metoder inom ämnet internprissättning. 

 Vidare har vi analyserat vår empiri utifrån agentteori och fokuserat oss på 

telekom-branschen i Sverige inom området internprissättning. 

Resultat:   Vi har kommit fram till att det inte finns någon lämplig modell för alla 

situationer när det gäller strategisk internprissättning. Teorierna och 

riktlinjerna framställer verktyg för ett företag i syfte att utveckla en 

prisstrategi, dock kan vi konstatera att företagen sällan följer metoden 



 
 

rakt av på grund av att de måste anpassa sig efter de krav som finns i 

organisationen. Eftersom företagen i studien är decentraliserade 

organisationer kan internprissättning leda till att konflikter uppstår mellan 

olika parter, på grund av att varje part strävar efter en högre vinst. Enligt 

agentteorin benämns parterna "principal" och "agent". Om principal och 

agent har olika intressen gällande internprissättning kan det leda till att 

negativa konsekvenser uppstår i organisationen. Det är nödvändigt för 

principalen och agenten att ha samma mål för att undvika framtida 

konflikter. 
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Titel:   Strategic transfer pricing  

Problems:  How is transfer pricing in groups?  

  

Purpose:  The aim of the study is to describe strategic transfer pricing in two 

multinational telecommunication groups and to analyze transfer pricing 

based on an agency theory perspective.  

Method:   The essay is based on studies and analysis of interviews which are 

conducted with the companies and then processed using our own 

interpretations and reasoning. This leads us to the conclusion that our 

study has hermeneutic character. We have used the qualitative research 

method in form of interviews in order to get new knowledge and also 

studied theories and methods concerning the subject transfer pricing. 

Further we have analyzed our empirical work by agency theory and 

focused on telecommunication industry in Sweden.  

Resultant:   The conclusion is that there is no suitable model for all situations in terms 

of strategic transfer pricing. The theories and guidelines produce tools for 

a company to develop a pricing strategy, however, we note that companies 

often follow the approach outright because they must adapt to the 

requirements of the organization. Since companies are decentralized 

organizations, it leads to more conflicts between various parties, because 



 
 

every part strives for a higher profit. According to agency theory called the 

parties as "principal" and "agent". If the principal and agent have different 

interests regarding transfer pricing it can lead to negative consequences in 

the organization. It is necessary for the principal and the agent to have the 

same objectives to avoid future conflicts. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund till ämnet internprissättning, som sedan följs av 

problemdiskussionen. Utifrån problemdiskussionen kommer vi fram till problemfrågorna och 

studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Internprissättning uppstår när stora bolag utvecklar enskilda divisioner inom koncerner. Detta 

för att förbättra beslutsprocessen genom decentralisering. När svenska bolag har 

decentraliserats har det bland annat lett till att det bildats nya enheter, dotterbolag eller 

affärsenheter, i koncerner. Dessa enheter anses vara självständiga resultatenheter, som 

säljer/köper varor och tjänster från varandra. Avräkning av de överföringar som sker mellan 

de enskilda divisionerna görs med hjälp av internprissättning. Det kan också finnas andra 

syften och funktioner för internprissättning inom en koncern.
1
 Divisionaliseringen har 

resulterat i att affärsenheterna fått mer resultatansvar vid produktionen av varor och tjänster 

internt, det vill säga vid utförandet av internprestationer. Genom att koncernen sätter ett 

internpris på prestationerna så styrs och kontrolleras enheternas interna handel med andra 

företag.
2
  

Arvidsson definierar internpriser som ett företags priser som sätts på varor och tjänster, som 

förhandlas mellan olika resultatenheter inom koncernen
3
. En separat kostnads eller 

resultaträkning måste utformas för att kunna tillämpa internpriser. Detta gör att det 

ekonomiska ansvaret kan decentraliseras ner till resultatenheternas nivå. Det medför att en 

rättvisande bild av företaget uppstår som en följd av de beslut som fattas i moderbolaget, och 

som påverkar dotterbolagets verksamhet.
4
 Internpriset anses vara en intäkt för den säljande 

enheten och en kostnad för den köpande enheten, vilket leder till att ledningens beslut om 

såväl intäkter och kostnader påverkas av internpriset. Detta gör att bolaget måste sätta rätta 

internpriser för att komma fram till ett rättvisande resultat.
5
 

Bergstrand anser att internhandel kan ske innan den produkten når slut kunden och han menar 

även att internhandel kan innehålla olika typer av tjänster. En speciell beslutssituation uppstår 

                                                           
1
 Hirshleifer (1956). 

2
 Lantz (2002). 

3
 Arvidsson (2004). 

4
 Samuelson (2004). 

5
 Drury (2000). 
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när olika parter i ett företag strävar efter vinster och där olika faktorer har stor påverkan på 

själva processen.
6
 I nedanstående figur beskrivs detta samband mellan internhandeln och 

internprissättningens funktion.  

                                       Figur 1: Beskrivning av internhandel 

 

  

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetning 

Tillverkande företag köper in material till en produkt från leverantörer för att förädla 

produkten ett värde för att sedan kunna sälja den vidare till säljorganisationer internt som i sin 

tur säljer produkten till slutkunder. De kostnader som uppkommit i samband med 

försäljningsprocessen skall säljorganisationen kunna täcka genom att sätta pålägg på priset till 

slutkunden. Eftersom ansvaret för internprissättning ligger hos koncernledningen skall denna 

ha tillgång till all information gällande försäljningen till de olika enheterna. Priset som 

bestäms av koncernledningen täcker alla inköps och produktionskostnader.
7
 

Anthony & Govindarajan definierar internprissättning som en mekanism, vilket fördelar 

intäkter mellan alla olika resultatenheter som deltagit i förädlingen av den slutliga produkten 

eller tjänsten
8
. Det är också ett sätt att styra vinsten och se till att organisationen generar 

vinsten effektivt, menar Tyrall & Akinson
9
.  

                                                           
6
 Bergstrand (1993). 

7
 Ibid. 

8
 Anthony & Govindarajan (2000). 

9
 Tyrall & Atkinson (1999). 
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Att designa internprissättningssystem är centralt för koncernens och enheternas 

ekonomistyrning eftersom priser kan sättas för att uppnå olika mål
10

. Sådana mål kan hamna i 

konflikt, vilket gör det svårt för företag att bygga upp en optimal modell för 

internprissättning. Vissa mål kommer att uppmuntra chefer att ta ut ett högre pris medan andra 

kommer att medföra ett lägre pris. Detta tvingar chefer att kompromissa med andra enheter 

eftersom ingen enskild metod för internprissättning tjänar alla syften.
11

Ännu ett skäl till att det 

förekommer internhandel enligt Anthony & Govindarajan är att en vara anses vara speciell 

och inte kan köpas på den externa marknaden. De menar att det krävs ekonomiska resurser för 

koncernen att tillverka produkten.  

Under intern- och externhandel finns det andra faktorer som måste vägas in, som exempelvis 

en uttalad långsiktighet i produktionsprocessen samt att en viss kvalitetsnivå upprätthålls och 

att en säker dokumentation av affärshändelser tryggas.
12

 

Fokusen i uppsatsen kommer att ligga på den interna ekonomiska miljön. Anthony anser att 

olika företagsledningar hanterar internprissättningstransaktioner på olika sätt. Detta medför att 

uppbyggnaden av internprissättningsmetoder skiljer sig väldigt mycket från företag till 

företag, vilket gör att internprissättningens uppbyggnad kan analyseras utifrån olika teoretiska 

perspektiv samt olika forskningsproblem. 

1.2 Problemdiskussion 

Lantz anser att det kan uppstå problem med internprissättningen på grund av att dotterbolaget 

och koncernens intressen inte överensstämmer med varandra. Det som är till nytta för 

dotterbolaget behöver inte vara till nytta för andra företag eller moderbolaget. Det viktigaste 

för internprissystemet är att dotterbolagets verksamhet skall integreras effektivt i 

moderbolaget och att  denna typ av suboptimering inte uppstår.
13

 Detta kan analyseras utifrån 

ett agentteoretiskt perspektiv
14

.  

Anthony & Govindarajan diskuterar även att utformningen av internprissättning bör orsaka 

beslut, det vill säga att de beslut som fattas för att förbättra varje enhet bör också gynna den 

totala vinsten för företaget. Det måste också vara möjligt att mäta det ekonomiska resultatet 

för varje affärsenhet där systemet skall vara enkel att förstå och lätt att hantera. Detta innebär 

                                                           
10

 Anthony & Govindarajan (2000). 
11

 Tyrall & Atkinson (2007). 
12

 Anthony & Govindarajan (2000). 
13

 Lantz (2002). 
14

 Anthony & Govindarajan (2000). 
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att varje affärsenhet måste förses med nödvändig information för att uppnå ett optimalt 

förhållande mellan företagets kostnader och intäkter.
15

 Anthony påpekar att vissa chefer låter 

de olika enheterna vara självständiga och fatta sina egna beslut angående inköp och 

försäljning, medan andra centraliserar organisationen för att optimera företagets vinster
16

. De 

chefer som låter enheterna fatta sina egna beslut angående internprissättning kan stöta på 

problem, det vill säga att organisationens mål inte överensstämmer med enheternas mål. I och 

med att företagets och enheternas intressen inte stämmer överens med varandra kan det leda 

till konflikt mellan dessa enheter.
17

 

Problem kan också uppstå mellan statliga myndigheter och företag vid reglering av 

internprissättning där dubbelbeskattning är en central fråga. Dubbelbeskattningsproblemet 

uppstår när transaktioner inom koncerner sker mellan olika länder, vilket leder till att 

företaget riskerar dubbelbeskattning för samma transaktioner i två länder. Om priser 

exempelvis sätts med en procent fel på sälj eller inköpsvolymer med en miljard kronor, sker 

det fel beskattning på tiomiljoner i fel land. Vidare kan detta medföra en skatteförlust eller ett 

skattetillägg för företaget i det beskattningsbara landet.
18

  

Ett annat problem som kan uppstå inom ekonomistyrning är enligt Arvidsson  att det kan 

uppstå lojalitetskonflikter genom tillämpning av internprissätningssystem. Han menar även att 

modeller inom internprissättningen är centralt för företagets styrsystem.
19

  Lantz anser att det 

förekommer skillnader i teorin och i praktiken och att det alltid förekommer för- och 

nackdelar med olika modeller inom internprissättning i olika situationer.
20

 

Ovanstående diskussioner leder oss till följande problemformulering som består av två 

centrala frågor. 

1.3 Problemfrågor 

1. Hur ser internprissättningen ut i koncerner? 

 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Li & Ferriera (2008). 
18

 Skatteverket. 
19

 Arvidsson (2004). 
20

 Lantz (2002). 
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2. Vilka problem uppstår mellan parterna vid internprissättning i TeliaSonera och 

Ericsson? 

1.4 Syfte  

Studiens syfte är att beskriva modeller för strategisk internprissättning i två multinationella 

koncerner inom telekombranschen, samt att analysera internprissättning utifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till två börsnoterade företag i Sverige inom telekombranschen, Ericsson och 

TeliaSonera. Studiens fokus ligger på stora aktörer eftersom dessa två företag verkar inom 

samma bransch globalt och har komplex organisationsstruktur. Dessa företag valdes ut för att 

se hur två stora företag med olika affärsperspektiv tillämpar modeller för sin internprissättning.  
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1.6 Uppsatsdisposition 

 

 

  

Kap 2 

• Metod: I detta kapitel presenterar vi hur undersökningen 
genomförts, vilka för och nackdelar som förekommer för den 
specifika metoden.  

Kap 3 
• Teori: Den teoretiska referensramen beskriv i detta kapitel där 

internprissättningen presenteras. 

Kap 4 
• Empiri: I detta kapitel presenteras innehållet av de intervjuer som 

vi har genomfört på TeilaSonera och Ericsson. 

Kap 5 
• Analys: Den teori som tidigare diskuterats har jämförts med 

empirin och presenteras i analysen.  

Kap 6 
• Slutsats: Resultatet av vår undersökning presenteras i detta 

kapitel. 
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2. Metod 

I metodkapitlet presenterar vi hur undersökningen genomförts, vilka för och nackdelar som 

förekommer för den specifika metoden. Utifrån problemdiskussionen kommer vi fram till den 

metod som är bäst lämpad för vår studie. 

2.1 Forskningsansats  

2.1.1 Hermeneutik som tillämpad kunskap 

För att beskriva hur informationen till undersökningen kommer att samlas in är det centralt att 

välja rätt undersökningsmetod utifrån syftet.
21

  

Ett delsyfte på uppsatsen är att utveckla ny kunskap. Det finns två synsätt för att skapa 

kunskap vilka är positivism och hermeneutik. Enligt Alvesson & Sköldberg är hermeneutiken 

grunden för tolkningar, det vill säga att tolkningar utgörs av texter, handlingar och det talande 

ordet.
22

 Hermeneutiken kan vara en tillgång och begränsning, dock menar Ödman att den 

huvudsakliga definitionen av hermeneutiken är förståelsen. Det är även viktigt att forskaren 

omprövar sin förståelse om ämnet och inte enbart indela information i samband med den 

tidigare förståelsen.
23

 Vår uppsats grundas på tolkningar och resonemang utifrån intervjuerna 

som gjorts med samtliga företag, vilka bearbetats med hjälp av referensramen. Detta leder oss 

till slutsatsen att vår uppsats har en hermeneutisk karaktär.  

Genom att samla in ny information som inte alltid överensstämmer med den tidigare 

informationen har vår förståelse inom ämnet internprissättning omprövats under 

datainsamlingen, och i skrivandet av analysen. I och med att vår förståelse av internprissättning 

har förbättrats ansåg vi att en förklaring av kalkylering behövdes både för oss och för läsaren. 

För att få mer rationell syn på vår studie har vi tillämpat modernare kalkyler och 

internprissättnings modeller som till exempel Target Costing, ABC och etc. 

Med hjälp av positivismen kan man studera den sociala världen
24

. Forskare försöker att hitta ett 

samband och ett mönster för att komma fram till en lösning på forskningsproblemet. Ljungkvist 

anser att det enda vägen att komma fram till ny kunskap är genom tolkningar av tidigare 

                                                           
21

 Hartman (1998). 
22

 Alvesson & Sköldman (1994). 
23

 Ödman (2004). 
24

 Denscombe (2004). 
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erfarenheter och kunskaper.
25

 Det finns ett positivistiskt inslag i vår uppsats genom att 

internprissättningen grundar sig på bestämmelser och regler. 

Genomförandet av intervjuer medför att kvalitativ undersökningsmetod används i studien.  

Gummesson anser att den viktigaste delen av kvalitativ undersökning är att jämföra teori och 

data med varandra
26

. Vi kommer att dela upp vår analys i olika kategorier enligt våra 

problemfrågor som byggs upp utifrån vår förståelse av ämnet internprissättning. Sedan kommer 

en analys av de teorier som presenteras i referensramen att genomföras för att klargöra data 

från empiridelen. 

2.2 Kvalitativ undersökningsmetod 

Den kvalitativa undersökningsmetoden använder sig av ord istället för siffror vid analys av 

data. För att få fram teori och ny kunskap inom ett ämne används kvalitativ metod.
27

 Vi har 

använt oss av denna undersökningsmetod i form av intervjuer för att tillföra ny kunskap. 

Anledningen till att vi har valt denna metod beror på att den är mer flexibel än den 

kvantitativa undersökningsmetoden, samt att den lättare antyda förändringar i verkligheten. 

Exempelvis kan frågorna och svaren förändras under intervjuns gång. Jacobsen menar att den 

kvalitativa metoden utgår ifrån att man skall beskriva något, det vill säga utforma något. Han 

menar även att denna metod beskriver hur personer uppfattar sig själva och sin omgivning. 

Hermeneutiken anses också vara grunden till den kvalitativa undersökningsmetoden.  

2.3 Datainsamling 

Datakällor delas in i sekundär- och primärdata, vilka presenteras nedan: 

Lundahl och Skärvad anser att sekundärdata är information som sammanställs av andra
28

. 

Sekundärdata behärskar egenskaper hos det problem man söker lösning om. Det viktigaste för 

att kunna hantera problemet är att vara kunnig i dess specifika ämne. Patell anser att böcker, 

rapporter och vetenskapliga artiklar är den mest väsentligaste källan till vetenskapliga 

undersökningar.
29

 I vår studie har vi använt oss av sekundärdata där Lekvall definierar 

sekundärdata som data, vilket tidigare redovisats i undersökningar. Vi har använt oss av 

vetenskapliga artiklar, litteratur, samt elektroniskinformation som hittats i Mälardalens 

högskolas databaser, som behandlar studiens ämne.  

                                                           
25

 Ljungkvist (2009). 
26

 Gummesson (2004). 
27

 Bryman & Bell (2007). 
28

 Lundahl & Skärvad (1999). 
29

 Patel, Davidson (2003.) 
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Denscombe uppger att undersökningen som görs kan samlas in från den primära datan och 

anses vara eget insamlat material
30

. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där 

intervjufrågorna besvaras av respondenterna. Flexibiliteten anses vara viktig under 

intervjuprocessen då respondenten kan tala fritt om sina idéer om ämnet. Den personliga 

intervjun klassificeras som den vanligaste klassen av semistrukturerade eller ostrukturerade 

intervjuer.
31

 Bästa sättet att analysera komplexa ämnen och frågor är att låta respondenten tala 

fritt
32

. För att de intervjuade skall vara förberedda och ha en klar bild om ämnet har 

intervjufrågorna skickats i förväg via e-post. Under intervjun antecknade vi all information 

med hjälp av en dator som vi hade med oss till mötet. Medans den ena intervjuade så 

antecknade den andra personen samtidigt för att inget skulle missas. Efter att vi hade 

sammanställt empiridelen mailade vi uppsatsen till Krister från TeliaSonera för att se om vi 

hade uppfattat informationen korrekt, dock gjordes några ändringar i efterhand. 

2.4 Urval av respondenter 

Första steget i urvalsprocessen är bestämma studiens population, det vill säga att fastställa 

undersökningens objekt (händelser, handlingar, personer, institutioner, tankesätt). Därefter har 

vi fastställt vilka specifika fall som vi ska undersöka genom att göra ett strategiskt urval av 

objekt. 
33

  

Vi har valt att intervjua sakkunniga personer som har ansvaret för regelutformningen av 

internprissättningen i företaget. Det personer som intervjuades hade god inblick i företagets 

strategiska internprissättning och var kunniga inom ämnet. 

Samtliga respondenter från företagens huvudkontor kontaktades via e-post och telefon, med 

förfrågan om medverkan i en magisteruppsats. Från både TeliaSonera och Ericsson fick vi 

klartecken att utföra intervjuer, dock ville Ericssons respondenter förbli anonyma. Samtliga 

respondenter intervjuades på företagens huvudkontor det vill säga TeliaSonera i Stockholm och 

Ericsson i Kista och mötet pågick i cirka en timma. 
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Följande personer från TeliaSonera intervjuades: 

 Krister Axelsson – Senior Tax Manager (2012-04-27) 

 Tomas Calming – Business Controller (2012-04-27) 

 Anders Ström – Business Controller (2012-05-11) 

Följande personer från Ericsson intervjuades: 

 X 1- Skattedirektör   (2012-04-03) 

 X 2- Group Function Controller   (2012-04-03) 

2.5  Vetenskapligt synsätt 

2.5.1 Objektivitet 

Lundahl och Skärvad uppger att en forskare skall ha ett objektivt förhållningssätt, samt vara 

opartisk och neutral
34

. Fastän vi har försökt vara objektiva under studiens gång är vi medvetna 

om att det är svårt att vara helt objektiv. Med våra egna synpunkter och antaganden har vi 

försökt vara tydliga för att klargöra vår egen uppfattning. Vi anser att 

internprissättningsmetoden inom samtliga företag har varit mätbar med en relativt stor 

objektivitet. Frågan kring uppfattningen av internprissättningens uppbyggnad har krävt större 

inslag av egen tolkning, först och främst från de intervjuade personerna. 

Vi har på ett objektivt förhållningssätt arbetat i informationssökandet av internprissättning 

genom att presentera en referensram med teorier från olika författare.  

2.5.2 Reliabilitet 

För att en studie skall åstadkomma en hög reliabilitet skall resultatet vara upprepande enligt 

Bryman & Bell
35

. Vår studie har en hög reliabilitet då vi har samlat in information av 

teorierna med tillförlitliga källor inom områdena internprissättning och ekonomistyrning. En 

bidragande faktor till att studiens reliabilitet påverkats positivt kan bero på att 

intervjufrågorna i förväg skickades till samtliga respondenter. 

2.5.3 Validitet 

Validiteten undersöker frågor om den empiriska mätningen som tidigare genomförts. De 

slumpmässiga fel som reliabiliteten gör behandlas av validiteten och skulle fel saker mätas 
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under hög reliabilitet resulterar det i en låg validitet.
36

 Eftersom vi har använt oss av 

tillförlitliga teorier inom internprissättning har validiteten i vår studie förbättrats, samt att 

respondenterna har bidragit med valid information. 

2.6 Källkritik 

Vi anser att våra skriftliga källor är korrekta eftersom de är insamlade från vetenskapliga 

tidskrifter från skolans databaser, samt att de är skrivna och granskade av forskare. Enligt 

Thurén är det viktigt att ta hänsyn till de fyra faktorerna inom källkritiken, vilka är äkthet, 

tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Han anser att tidssambandet är väsentlig om det 

har gått lång tid mellan berättartillfället och den verkliga händelsen, vilket har medfört att vi 

mestadels använt oss av ny litteratur. Vidare uppger Thurén att källor skall vara oberoende, 

med detta menar han att de skall vara förstahandskällor. Den sista faktorn tendensfriheten 

anses vara viktig och innebär att källan inte skall påverka ekonomiska, politiska och 

personliga intressen.
37

 Mestadels har vi använt oss av förstahandskällor, dock kan vi inte 

garantera att den insamlade informationen i vår studie är fri från politiska, ekonomiska eller 

personliga tendenser. 
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3. Referensram 

Den teoretiska referensramen beskriv i detta kapitel där internprissättningen presenteras.  

3.1 Internprissättning 

Verlage menar att internprissättning är ett pris för varor och tjänster i förhållande till olika 

enheter inom samma bolag
38

.  

”Transfer pricing, i.e. the pricing of goods for sale between  

different parts of the same enterprise…”
39

.  

Internprissättning definieras enligt Skatteverket som ett pris, vilket sätts av ett bolag i en 

internationellkoncern för en transaktion som förekommer från ett land till ett annat. 

Armlängdsprincipen anses vara den viktigaste principen och definieras enligt Skatteverket 

som att internprissättning skall ske på transaktioner som inträffas mellan två självständiga 

företag, vilket skall vara marknadsmässigt motiverat. Från år 1995 är armlängdsprincipen 

reglerad i Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. OECD:s viktigaste 

uppgift är att uppnå ekonomisk tillväxt av världsekonomin genom att fri handeln i 

medlemsstaterna utvecklas positivt.
40

 Dock har varken Skatteverket eller större bolag riktat 

stort intresse mot denna princip. Skatteverket har från den första januari 2007 lagt större fokus 

på internprissättning där de ställde ett krav att företag som har handel med olika företag i 

andra länder, skall föra en dokumentation för alla transaktioner som sker internt
41

. Om 

exempelvis ett pris som erbjuds externt från ett annat producerande företag är bättre än det 

som bestämts internt, måste bolaget ifrågasätta hur det kommer sig att det förekommer 

skillnader mellan det fastställda priset och det externa priset, samt om det kommer att ske en 

förhandling med de externa eller interna leverantörerna.  

Anthony & Govindarajan anser att företaget kan tvingas att förhandla med interna 

producenter på grund av företagsledningens beslut angående internhandel. Företagsledningen 

kan även ge sitt medgivande till vissa enheter för att göra affärer med externa leverantörer. En 

andra anledning till varför det skall förekomma internhandel beror på att produkten anses vara 

för speciell för den externa marknaden, där vissa faktorer väger mer än ett bättre externt pris, 
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som att säkerställa kvalitetsnivån, högre säkerhet på affären eller långsiktigheten i 

produktionen.
42

 

I överensstämmelse med Anthonys diskussion angående utformningen av internprissättning 

kan man se en koppling med en undersökning som gjorts av Daniel Hoi Ki Ho, där han tar 

upp påverkande faktorer på internprissättning för de koncerninterna transaktionerna i 

multinationella företag. Dessa faktorer presenteras på följande sätt: 

1. Regelverket – som i Hois undersökningen anses vara den viktigaste faktorn för att 

fastställa priser internt, det vill säga att de skall överensstämma med nationella lagar 

och förordningar. Enligt Hois slutsatser i studien anses inte regelverket vara den 

viktigaste faktorn för multinationella företag, eftersom de strävar efter affärsstrategier 

som kommer att maximera deras totala vinst och minimera utmaningar från utländska 

skattemyndigheter som kan anses vara till nackdel för företaget.
43

 

 

2. Externa ekonomiska miljön - anses vara den näst viktigaste faktorn som representerar 

skillnader i skattesatser och tullavgifter. Genom att sälja underprissatta varor och 

tjänster till lågt beskattade länder kan vinsten flyttas från moder- till dotterbolag inom 

multinationella koncerner. Införande kan även användas för att minska höga 

tullavgifter i länder som har höga importskatter.
44

 

 

3. Interna ekonomiska miljön - handlar om interna strategier och de mål som finns i en 

organisation. Om ett företag exempelvis vill stärka konkurrenskraften hos ett 

dotterbolag eller få marknadsandelar på den utländska marknaden, kan de göra det 

genom att underprissätta försäljningen till dotterbolaget för att på så sätt sänka deras 

återförsäljningspriser.
45

 

Den interna ekonomiska miljön kommer att få största utrymme i vår undersökning, eftersom 

att den kan ha en stor betydelse i multinationella företag. 

 

4. Politiska frågor och det sociala beteendet - De politiska riskerna inkluderar en 

förändring av regeringen eller någon annan politisk konflikt, som exempelvis 
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ekonomiska problem eller politiska oroligheter i landet. Myndigheterna kan ändra 

affärsmöjligheter genom att förbjuda betalningstransaktioner. För att minska påverkan 

på dotterbolaget, kan överföring av vinst göras genom att överprissätta inköp från 

moderbolaget. Dessa faktorer leder till mindre användning av marknadsbaserade 

internprissättning.
46

 

3.2 Internprissättningens syfte 

Arvidsson menar att det finns olika syften i företag inom internprissättning och sammanfattar 

de i fyra kategorier. Första syftet går ut på att internprissättning ger möjlighet att dela upp 

företaget i autonoma enheter, det vill säga att göra en strukturering av bolaget. Vid 

internleveranser överförs ekonomiska värden mellan enheterna och för att mäta dessa värden 

måste in- och utleveranser specificeras. På detta sätt frikopplas enheter ifrån varandra med 

hjälp av priser på mellanhavandena. Det andra syftet ger en rättvisande resultatbedömning av 

verksamheter och enheter i företag. Resultatbedömningen utgörs av både en intern och en 

extern sida, där den interna enheten gäller levererande och mottagande enheter. Den externa 

enheten gäller internprisernas betydande för värdering av lager och anläggningstillgångar vid 

bokslutet. Tredje syftet går ut på principen om priser som informationsbärare, för att skaffa 

underlag för beslutsfattande. Arvidsson menar att resursanvändningen inom organisationen 

kan regleras med hjälp av internprissättningens politik. Fjärde syftet handlar om att motivera 

till affärsmässighet och kostnadsmedvetande, det vill säga att de interna parterna vet vilka 

kostnader som tillhör resursanvändningen. Genom att öka priserna kan internhandeln regleras 

så att den minskar, och genom att minska priserna så ökas internhandeln. För att detta skall 

vara tänkbart måste köparna vara medvetna om priserna och på detta sätt kan 

företagsledningen reglera produktkvaliteter, produktionsvolymer, marknadssatsningar och så 

vidare.
47

 

Merchant & Van der Stede uppger tre internprissättningssyften, vilka är besluts-, 

vinstutvärderings- och vinstförflyttningssyftet. Det viktigaste syftet enligt författarna är 

beslutssyftet som handlar om att styrningen kan fatta rätta ekonomiska beslut med hjälp av 

goda ekonomiska signaler från internprissättningen. Sådana beslut handlar om hur mycket den 

tillverkande enheten bjuder ut internt, samt hur mycket säljenheten är villig att köpa internt. 

Vinstutvärderingssyftet går ut på att internpriser hjälper att utvärdera enhetschefernas 

prestationer, samt enhetens resultat. Författarna påpekar att idealfallet för internprissättning 
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kan vara när intäkter och kostnader värderas på samma sätt som det hade varit utan 

internpriser. Vinstförflyttningssyftet innebär att med hjälp av internpriser med ett lågt pris kan 

vinster förflyttas från en enhet till en annan, till exempel från tillverkande till säljande enhet. 

Detta eftersom den säljande enheten endast betalar för tillverkningskostnader. Vidare nämner 

författarna att vinster kan flyttas från samägda bolag till helägda bolag med hjälp av 

internpriser, eftersom bolaget inte fördelar vinster med någon samarbetsaktör. Vinster kan 

även flyttas till ett företag inom koncernen som kommer att säljas då vinsten ökar företagets 

värde. I och med att internprissättningsmetoden inte uppfyller alla syften kan dessa hamna i 

konflikt.
48

 

3.3 Konsekvenser vid internprissättning 

För att en koncern skall uppnå ett optimalt internprissättningssystem måste särskilda 

koncernövergripande mål följas av alla enheter när val av internprissättningsmodell bestäms
49

. 

Om en enhet skulle handla till ett lägre pris hos en extern aktör än inom koncernen kan ett 

problem uppkomma. För att förhindra problemet är det viktigt att bestämma riktlinjer för att 

maximera vinst och se till hela koncernens bästa och inte enbart till enhetens bästa. Vidare 

kan det här leda till målkonflikter inom koncernen.
50

  

3.4 Internprissättningsmetoder 

I och med att vi har beskrivit internprissättningens syfte i denna studie anser vi att det är 

viktig att ta upp de olika metoder som behandlar internprissättning. Tre av dessa metoder, det 

vill säga marknadsprismetoden (CUP), återförsäljningsprismetoden (the resale price method) 

och kostnadsplusmetoden (kostnadsbaserade priser) tas upp och behandlas. Organisation for 

Economic Co-operation and Developments (OECD) tillämpar riktlinjer för att konstatera 

”armlängdspriset” för produkter och tjänster. För att konstatera ”armlängdspris” använder 

man sig av primärt av marknadsprismetoden som anses vara den mest direkta metoden. Detta 

eftersom att metodens syfte är att hitta jämförbara varutransaktioner. De indirekta metoderna 

för att konstatera armlängdspris är återförsäljningsprismetoden, kostnadsplusmetoden samt 

nettomarginalmetoden. I och med att det inte finns en specifik metod för alla situationer kan 
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man använda sig av en metod, som kommer fram till en mer rättvisande armlängdspris. 
51

 

Dessa presenteras nedan: 

3.4.1 Marknadsprismetoden (CUP) 

Anthony & Govindarajan, samt Sekkenes ser marknadspriset som den bästa för 

internprissättningen där ett objektivt och affärsmässigt värde på internprissättning kan 

användas. Detta pris medför att enheterna kan agera självständigt som fristående enheter.  

Genom jämförelse av priser på varor och tjänster på den externa marknaden kan 

internprissättningen räknas ut, menar Arvidsson. Han menar även att en ”ryggrad” eller ett 

”golv” för prissättning av slutprodukter kan skapas genom att avkastningskrav på 

kapitalplaceringar i tidigare led inte är tillräckligt specificerade i internpriserna. Nackdelen 

med detta är att man får för sig att kostnaderna varit mer betydande än de i verkligheten har 

varit. Vidare tar författaren upp ännu en marknadsorienterad metod där kostnader och metoder 

dras i senare led utifrån slutpriset till kunden. Denna metod som kallas 

baklängesberäkningsmetoden används ofta när det rör sig om beställningar från 

produktdivisioner till försäljningsenheter och ett av skälen till att denna metod används är att 

överföra tillbaka det överskott som försäljningsenheterna erhållit till ett tidigare led med 

resultat eller räntabilitetsansvar. Arvidsson delar in marknadspriset i två delar; rådande 

marknadspris och uppskattat marknadspris.
52

 

 Rådande marknadspris antar att det finns likadana varor på marknaden med ett 

etablerat marknadspris och att den externa samt interna handeln vid försäljning och 

inköpta kostnader inte är särskilt annorlunda. Huvudmotivet för rådande marknadspris 

är att tillämpa ett objektivt och ekonomiskt värde på internprissättning; Enheterna kan 

agera självständigt som fristående enheter; Ingen part förlorar på internhandel.
53

 

 Uppskattat marknadspris anser att det finns lika varor på marknaden och menar även 

att marknadspriset kan återföras till priset på liknande varor
54

. 

3.4.2 Återförsäljningsprismetoden  

Denna indirekta metod används för att fastställa armlängdspriset mellan två nära enheter, 

exempelvis mellan en producerande enhet och en distributionsenhet. Enligt OECD:s riktlinjer 

är denna metod mest användningsbar när den inte ger något större värde till varan. Metoden 
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kan vara mindre tillämpad om återförsäljaren säljer vidare produkten eller ger produkten ett 

nytt varumärke. I detta fall är bruttovinstmarginalen viktig när man skall göra en jämförelse 

mellan närståendetransaktioner och andra transaktioner. Enligt OECD krävs det mindre 

korrigeringar vid återförsäljningsprismetoden än vid marknadsprismetoden.
55

 

3.4.3 Kostnadsbaserade priser  

Emmanuel et al ser metoden kostnadsbaserade priser som den vanligaste metoden och som 

den mest omtalade i näringslivet. En definition om vad kostnaden menas i företaget skall 

göras, till exempel där Sekkenes anser att kostnader är budgeterade kostnader
56

. Till skillnad 

från Sekkenes ser Arvidsson själva kostnaderna som tillverkningskostnader, samt 

gemensamma kostnader i företaget
57

. OECD förskriver kostnadsbaserade priser metoden och 

uppger att den är bäst lämpad på företag som handlar med gemensamma anläggningsavtal, 

långsiktiga köp och försäljningssystem eller överföring av halvfärdiga produkter mellan 

varandra. Merchant & Van der Stede menar att de flesta bolag använder sig av självkostnaden 

som ett lämpligt verktyg, det vill säga att självkostnadsinformationen ger en korrekt 

bedömning av olika enheter. Dock finns det problem med självkostnaden och detta på grund 

av att den inte återspeglar den faktiska produktionskostnaden för produkten. Eftersom 

siffrorna för självkostnadsprissättningen redan finns i bolagen anses den vara enkel att 

upprätta, emellertid uppstår risken att säljande enheter köper tjänster från externa leverantörer 

med vinstpålägg istället för interna, som endast har självkostnad. Slutligen konstaterar 

Merchant & Van der Stede att det enda som kan motivera det producerande bolaget är vinst 

och inte självkostnad.
58

 

Arvidsson definierar fyra skäl för tillämpning för kostnadsbaserade priser som han anser vara 

viktiga 
59

. 

 Första skälet är att den köpande enheten inte behöver betala mer än kostnaden, 

eftersom det handlar om intern leverans 
60

. 

 Informationen om kostnaden ges i tidigare produktionsled, eftersom kostnaderna 

skall följa med produkterna under hela processen. Det konsoliderade lönsamheten 

beräknas genom att ta sina egna kostnader och jämföra de med utpriset.
61
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 Leverantörens ekonomiska ansvar ses som ett kostnadsansvar 
62

. 

 Fjärde skälet är att det inte finns någon värderingsbas än leverantörens kostnad
63

. 

3.4.4 Nettomarginalmetoden (TNMM) 

Nettomarginalmetoden utgår ifrån nettovinstmarginalen vid närståendetransaktioner i 

jämförelse med en lämplig bas, exempelvis kostnader, tillgångar eller omsättning, dock inte 

från själva priset. Resultatet från transaktioner enligt TNMM delas efter utförda aktiviteter där 

risker tas upp på koncern nivå
64

. Enhetens koncerninterna nettovinstmarginal kan fastställas 

med den marginal som enheten kunde få från handeln med externa företag. Om det inte är 

möjligt att räkna ut nettovinstmarginalen från jämförbara externa transaktioner, skall 

justeringar göras för att komma fram till skillnader mellan jämförelsetransaktioner och 

närståendetransaktioner. Fördelen med denna metod är att nettomarginalen inte påverkas av 

skillnader mellan transaktioner i samma utsträckning som priset.
65

  

I ovannämnda internprissättningsmodeller som behandlar olika metoder för att sätta priser på 

varor och tjänster i företag kan konsekvensen bli över eller under prissättning. Det finns olika 

orsaker till eller motiv för under och överprissättning, vilka presenteras i nedanstående figur: 
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Figur 2: Orsaker och motiv för över- och underprissättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Tyrall & Atkinson s.8 (2007). 

Genom att sätta över- och underpriser inom internprissättning kan det leda till att konflikter 

uppkommer när motivet på över- och underprissättning inte går ihop. Vi påstår att agentteorin 

kan förklara sådana konflikter, vilket kommer att diskuteras närmare under rubriken 

”Agentteori”. 

3.5 Kalkylering  

Internpriser kan byggas på ett företags kalkylsystem och om systemet är felaktig kan det 

påverka internprissättningen. Vidare kommer vi diskutera vad kalkylering står för och vilka 

problem som kan uppstå vid användning av kalkyler. 

Kostnader ligger till grund för ett kalkylsystem och Anthony anser att resursanvändning 

återspeglar kostnader, vilket formuleras i monetära termer, samt att kostnadsberäkning i 

företag kan ha ett syfte.
66

 ABC-kalkylens syfte är att visa drivmotiver för kostnader hos 
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leverantören och en stor fördel med kalkylen är att den lyfter leverantörens kostnader, vilka är 

kopplade till internleveranserna
67

. 

3.6 Självkostnadsprincipen 

Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering är två centrala modeller som organisationer 

använder i sitt kalkylsystem
68

. Enligt Anthony beräknas självkostnadskalkylering på de 

kostnader och varor som genereras i ett bolag och direkta kostnader registreras på 

kostnadsbärare, det vill säga på kalkylobjekt. Samtidigt förs indirekta kostnader till 

kostnadsställen.
69

  

Nedan presenteras en modell för kostnadskalkylering inom tillverkningsföretag. 

Figur 3: Kalkyltrappa för företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Andersson G s.107 (2008). 

De olika kostnadsslag som tas upp i tabellen kan skifta från företag till företag och från 

situation till situation. Modellen anses vara en grundmodell för kostnadslagsindelning. Det är 

viktigt att företag använder sig av ett rätt kalkylsystem för att beräkna ett slutligt pris. 

Problem kan uppstå om företagets kalkylsystem inte är korrekt, vilket leder till att cheferna 

för en tillverkningsenhet bör fråga sig hur produktpriset är uppbyggt. Om ett företag skapar en 

komplicerad vara och säljer den med lägre priser än beräknat finns risken att omkostnaderna 
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inte räknas i kalkylsystemet, vilket gör att varorna säljs billigare än förväntat. Cooper anser att 

högvolymsprodukter ofta bär ett högre mått av indirekta kostnader än vad lågvolymsprodukter 

gör, vilket leder till att kostnadsallokeringen endast uppkommer med hänsyn till volymer. 

Författaren uppger även storleksresonemang i uppräkning av kalkyler där varor av ett högre 

värde förmås bära större kostnader än vad mindre varor gör. Vidare uppger Cooper att ABC-

kalkylen är bäst lämpad för företag där faktiska kostnader leder till en specifik produkt via 

kostnadsdrivare, dock skall fokusen och resonemanget ligga på vilka problem som kan uppstå 

med ABC-kalkylen.
70

  

Om ett fungerande kalkylsystem har brister kan det ställa till med problem för en produkt eller 

en processutveckling, därför skall man sträva efter ett välfungerande kalkylsystem. Johnson & 

Kaplan anser att försenad information från kalkylsystemet inte har någon påverkan på den 

ekonomiska styrningen. Vidare utvecklar författarna att individuella produktkalkyler är 

felaktiga på grund av att exempelvis en hel fabrik består av ett kostnadsställe, vilket leder till 

odetaljerad information. Slutligen menar författarna att felaktiga schablonsbaserade 

påläggsbaser leder till felaktiga kalkylsystem.
71

 

3.7 Agentteori 

Sundgren definierar agentteorin som: ” Agency theory is a branch of game theory that studies 

the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the 

agent´s interest would otherwise conflict with those of the principals”
72

.  

Utifrån agentteorin har det vuxit fram två forskningsinriktningar, vilka är positivism och 

principal-agent forskning. Båda inriktningarna gör mer eller mindre samma antaganden det 

vill säga att kontraktet och relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare är viktigast. 

Skillnaden är att den positivistiska forskningen fokuserar sig enbart på relationen mellan 

ägare och direktörer i större företag medan principal-agent forskningen vänder sig till 

moderbolaget - återförsäljare – leverantörer.
73

 Dessa inriktningar föreslår ett antal lösningar 

på hur kontrakt skall utformas för att vara mest effektiv utifrån en given situation. Det finns 

två huvudtyper av kontrakt som följs det vill säga beteendeorienterande och resultat 

orienterande. Resultatorienterade kontraktet innebär att parternas mål tydligt kopplas samman 

som exempelvis vid ackordslöner och optionsprogram för att undvika målkonflikter. 
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Beteendeorienterade kontraktet bygger på att uppdragsgivaren köper sig information för att 

veta hur uppdragstagaren presterar. Det minskar utrymmet för uppdragstagaren att missbruka 

sin relation till uppdragsgivaren. I studien tar moderbolaget på sig rollen som uppdragsgivare 

och dotterbolaget som uppdragstagare.  

I den klassiska agentteorimodellen utgår man ifrån dels att agenten ”den anställde”  inte vill ta 

risker och dels att agenten vill ha ersättning för sin insats. Sundgren anser att den anställde 

kan fastställa utsträckningen på insatsen om han eller hon inte direkt eller indirekt ersätts för 

att göra en insats. Förhållandet mellan ägare och anställd chef samt relationen mellan dessa 

där det finns ett formellt underskrivet kontrakt, kan anses vara en riktig beskrivning av 

agentteorin
74

. Dock uppger Ross att agentrelationer uppstår i alla klasser av kontraktliknande 

relationer, till exempel mellan staten och företag
75

. Organisationer har möjlighet att investera i 

informations system som minskar utrymmet för dotterbolaget i olika länder kan agera utifrån 

ett eget intresse. Moderbolaget i ett land har god inblick i dotterbolaget i ett annat land vilket 

innebär att moderbolaget övervakar dotterbolagets intressen.
76

 Vidare anser Jensen och 

Meckling att det finns agentrelationer överallt, även om det saknas en bestämd arbetsgivare 

eller agent. Statliga myndigheter, universitet och fackförbund är exempel på detta.
77

 Dessa 

ovanstående exempel leder oss till att det finns en koppling mellan skattemyndigheter (statliga 

myndigheter) och olika agenter (företagen), och det kontrakt som skrivs enligt ett regelverk 

som omfattar ”armlängdsprincipen”. 

Skatteverket kan anses vara principal och företagen kan anses vara agenter. Problem uppstå 

mellan dessa parter då de har olika mål. Deegan och Unerman uppger att individen generellt 

är nyttomaximerande då de drivs av egenintresse, vilket antas leda till att konflikter kan 

uppstå mellan principal och agenten, då de vill maximera sin egen vinning
78

.  Detta leder i sin 

tur till en konflikt mellan parterna, där två problem uppstår, det vill säga adverse selection och 

moral-hazard. Adverse selection uppkommer innan ett ekonomiskt utbyte har ägt rum där ena 

parten kan lämna missvisande information, vilket tvingar den andra parten att betala för den 

information som inte stämmer. Ett exempel på detta kan vara att leverantörer lovar köparna 

varor av högre kvalité än vad de egentligen är, och för att veta hur ärlig leverantören är måste 

köparen fråga andra företag om informationens trovärdighet. Detta kommer stå köparen dyrt 
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då det kostar både tid och pengar. Enligt Barney & Ouchi uppkommer moral hazard 

problemet när företaget inte vet vad som kommer att hända efter att avtalet undertecknats 

mellan parterna, vilket kommer att bli kostsamt för företaget då de inte vet hur den andra 

partern kommer att agera.
79

 Slutligen summerar Emmanuel & Mehafdi, Barney & Ouchis 

argument att det kan bli dyrt för principalen att kontrollera agentens utförande av arbetet och 

för att det inte skall uppstå kostnader skall rätt agent eller att skriva avtalet på det sättet som 

gynnar principalen
80

. 

Ett annat problem som kan uppstå mellan agenten och principalen, är att principalen vill 

kontrollera agenten eftersom de inte drivs av samma mål. Detta leder till svårigheter för 

principalen att bedyra sig om att kontraktet sköts på det vis som de strävar efter. För att 

undvika detta måste principalen inskaffa kontrollmekanismer för att kontrollera agentens 

beslut, vilket kan gå isär med principalens mål. I denna situation blir agenten tvungen att 

agera i principalens fördel och på så sätt närmar sig deras intressen varandra.
81

 

Davis uppger att det finns fler saker än finansiell vinst för att motivera individer, till exempel 

att vilja ha en god relation till varandra
82

. Förtroendet mellan olika människor har en väsentlig 

betydelse i kontraktbaserade relationer, där Lambright menar att personligt samband gällande 

känslomässiga byten anses vara betydande i verksamheter. Detta leder i sin tur att individer 

måste anpassa sig till principalens förväntningar. I sin undersökning sammanställer Lambright 

agentteorin med kontraktbaserade relationer där hon studerar vilka verktyg som de statliga 

amerikanska myndigheter använder för att få den information som de behöver från deras 

kontrakterade leverantörer.
83

  

I studien kommer Lambright fram till att straff kan motivera leverantörer att lämna in korrekt 

information till myndigheten, samt att god relation till myndigheten kan leda till motivation. 

Slutligen konstaterar hon att den väsentligaste faktorn, bortsett från egenintresse, är att ha en 

god relation mellan agenten och principalen för att uppfylla principalens mål. Genom att ha en 

relation med Skatteverket kan bolagen på ett korrekt sätt föra dokumentation angående 

internprissättning, samt att armlängdsprincipen utformas på bästa sätt. 

                                                           
79

 Barney & Ouchi (1986). 
80

 Emmanuel & Mehafdi (1999). 
81

 Jensen & Meckling (1976). 
82

 Davis (1997). 
83

 Lambright (2008). 



24 
 

3.8  Principal-agentsammanhang i företaget 

Vid internprissättning har olika enheter på företaget tillgång till information där informations-

asymmetri förekommer, samt att principal-agentförhållande inträder. Principal-

agentförhållande blir mer komplicerat i organisationen ju längre ner i ”trappan” man kommer 

när det sker en koppling mellan internpriser och principal-agentteori. Anledningen till detta är 

att personalen i ett divisionaliserat företag arbetar på olika positioner samtidigt. Till exempel 

kan en avdelningschef samtidigt vara en principal och en agent om hans enhet gör affärer med 

andra enheter inom organisationen. Enligt Emmanuel & Mehafdi består ett internprissystem 

av principalen, vilket är företagsledningen och agenterna, som anses vara avdelningscheferna. 

Principal-agentteorin kan kopplas till internprissättning genom att säljande enhetschef, som är 

agenten, maximerar sin vinst från affärer samtidigt som köpande enhet minimerar påverkan av 

internpriser på produktionskostnader. I decentraliserade organisationer kan det uppstå 

samordningsproblem bland de fria enheterna som finns i företagen. För att lösa 

samordningsproblemet krävs det en beräkning av tillgångarna och presentationers nyttjande 

mellan enheterna.
84

 

Utifrån de diskussioner som gjorts i vår studie angående strategisk internprissättning i 

TeliaSonera och Ericsson har vi kommit fram till att det finns en koppling mellan 

internprissättning och agentteorin.  

                                                           
84

 Emmanuel & Mehafdi (1994). 



25 
 

4. Empiri 
I detta kapitel presenteras innehållet av de intervjuer som vi har genomfört på TeilaSonera och 

Ericsson. 

I dagens läge har kommunikationstjänster blivit en del av vårt vardagliga liv, där samhället 

alltmer använder sig av telefoner, bredband och läsplattor. Eftersom det ständigt utvecklas 

nya lösningar på kommunikationer har det lett till att tjänsterna utvecklats från att vara dyra 

och exklusiva till att bli mer nödvändiga och personliga. Företagen strävar efter att sätta priser 

på kommunikationstjänsterna som tillfredsställer kundernas behov. Nedan presenteras två av 

de största företagen som verkar inom samma bransch, dock från olika affärsperspektiv.
85

 

4.1 Företags bakgrund  
TeliaSonera uppger på sin hemsida att de hjälper miljontals människor och företag att 

kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla 

nätanslutning och telekommunikationstjänster. Telia startades på 1850-talet och har varit 

pionjärer inom telekommunikation och under de senaste tjugo åren har de växt från att vara 

lokala operatörer till att vara Europas femte största koncern inom telekombranschen. 

Företaget fortsätter att investera i högkvalitativa nätverk som ger de bästa lösningarna och de 

mest överlägsna tjänsterna till kunderna. Under året 2010 hade TeliaSonera intäkter på 

106 582 miljoner kronor och över 26 000 medarbetare världen över. Företaget erbjuder 

tjänster i Baltikum och Norden, på tillväxtmarknader i Eurasien, Ryssland och Turkiet, samt i 

Spanien och Nepal. TeliaSonera strävar efter att erbjuda deras befintliga kunder inom 

Eurasien tillgång till snabb internetuppkoppling, samt att förtagets motiv är att arbeta med 

starka lokala varumärken för att tillfredsställer sina kunder på varje marknad. Strategin går ut 

på att uppfylla kundernas behov genom att erbjuda högkvalitativa nät och genom att leverara 

sina tjänster på ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt så ökas lönsamheten och kassaflödet. 

Företagets mål är att betraktas som det mest attraktiva varumärket i sin bransch på varje 

marknad genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen. Deras operatörer ska uppfattas som 

smarta, ledande och lokalt förankrade var de än finns.
86

  Teliasonera är en decentraliserad 

organisation vilket framkommer i figur 4. 
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                                Figur 4: TeliaSoneras organisation 

 

              Källa: TeliaSoneras hemsida. 

Ericsson uppger att de är ledande aktörer inom informations- och kommunikationsteknik 

(IKT), samt att de är nummer fem i världen inom mjukvara. Lars Magnus Ericsson som är 

grundare till telefonaktiebolaget LME startade Ericsson 1876. Företaget är verksam i 180 

länder och arbetar i tre olika affärsområden, vilka är nätverk, multimedia och global service. 

Ericssons tjänster omfattar alla delar av en telekomoperatörs verksamhet, där de har 56 000 

medarbetare över hela världen med nät över 900 miljoner abonnenter. Eftersom Ericssons 

marknadsandel inom telekomtjänster är över 10 % anses företaget som marknadsledande 

aktör inom denna bransch. I det moderna samhället utökas nätkapaciteten varje år med hjälp 

av radiobasstationer, vilket ger Ericsson betydande skalfördelar. Detta eftersom företaget i 

början av 2010 levererade nya radiobasstationer för flera standarder (RBS 6000). Ericssons 

tillväxtfaktorer är att fortsätta sin utveckling inom mobilt bredband, managed services och 

drifts- och affärsstödsystem (OSS/BSS). Den andra tillväxtfaktorn är att öka sin 

marknadsandel samt att arbeta vidare med förvärv och samarbeten. Ericssons intäkter året 

2011 låg på 227 miljarder kronor och de var även nummer ett i världen inom marknadsandelar 

för mobilnäts utrustning. Företagets mål är att ha långsiktiga relationer med världens stora 

telekomoperatörer. 
87

 Ericsson är en decentraliserad organisation vilket framkommer i figur 5.  
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Figur 5: Ericssons organisation 

 

 

Källa: Ericssons hemsida. 

4.2 TeliaSoneras internprissystem 

TeliaSoneras styrning av internprissättning görs utifrån en av VD fastställd 

internprissättningspolicy, där ansvaret ligger på Koncernstab Ekonomi (corporate control) 

åsyftar Krister. Han menar även att ansvaret ligger på Group Tax med ett nära samarbete med 

Corporate Business Control. Det är inte heller tillåtet för koncernenheterna att avvika från 

policyn utan de måste följas tillförlitligt. Anders påpekar att TeliaSonera är en decentraliserad 

organisation där den interna handeln fördelas mellan mobilt, bredband och Eurasia 

verksamhet, vilka styrs av koncernledningen. I kategorin mobilt och bredband ingår 

försäljning, administration, kundtjänst, nät och server som nyttjas av de Nordiska och Baltiska 

länderna. I sin tur fördelas verksamheten i Eurasia på mobilt och bredband. De tjänster som 

Telia utför är teletjänster, koncerninterna tjänster, international carrier, finansiella tjänster och 

försäljning av begagnade anläggningstillgångar. 

Tomas uppger att dessa tjänster baseras på TeliaSoneras internprissättningspolicy, där 

skillnader i policyn mellan tjänsterna uppstår. Inom teletjänster finns det tydliga 

marknadspriser som styrs av konkurrens myndigheten, vilket medför att företaget använder 

sig av Comparable Unrelated Prices Method (CUP) vid handel inom koncernen med 

teletjänster. Både Tomas och Krister uppger att CUP metoden är bäst lämpad för teletjänster 

eftersom telekom anses vara en reglerad marknad med reglerade priser. Vidare pratar 

respondenterna om kostnadsbaserade priser som tillhör koncerninterna tjänster där jämförbara 

ORGANIZATION 
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priser saknas. Med detta menas att metoden skiljer sig vid genomförande av allmänna tjänster 

(huvudkostnader inklusive juridik och HR) och investeringsintensiva projekt. Enligt Krister är 

skillnaden att det förekommer ett tillägg för en skälig investeringskostnad vid 

investeringsintensiva projekt, till exempel vid utveckling av gemensamma anläggningar 

(MMS PanNordic plattform). Denna plattform hanterar produktioner av mms-tjänster som 

används av flera företag. Vidare påpekar Krister att de gemensamma tjänsterna omfattas av 

den tekniska plattformens infrastruktur för drift och underhåll, samt att de resterande 

kostnaderna ligger på utveckling och förvaltning av plattformen. De totala kostnaderna delas 

på användning och debiteras på det legala rättsubjektet där cost plus metoden med lämpliga 

påslag används. Fördelningen på de totala kostnaderna baseras på antalet förvärvade enheter 

av MMS. 

Vid försäljning av begagnade anläggningstillgångar så använder TeliaSonera bokfört värde 

om det inte uppenbart avviker från marknadsvärdet. Ett exempel på avvikelse som Krister tar 

upp kan vara att ett dotterbolag på grund av sin specifika situation har skrivit ner det bokförda 

värdet på en anläggningstillgång till noll. Tillgången måste då naturligtvis värderas baserat på 

vad det verkligen värdet vid en försäljning på marknaden skulle vara. TeliaSonera har en 

internbank som tillhandahåller finansiella tjänster till dotterbolagen. Här är principen att 

marknadsmässiga räntor tillämpas (CUP). Någon individuell rating/riskbedömning görs dock 

för närvarande inte utan samtliga helägda dotterbolag bedöms ha samma kreditrisk som 

moderbolaget och koncernen i övrigt. De koncerninterna tjänsterna som ekonomistyrning 

utförs av huvudkontoret i TeliaSonera AB, samt av dotterbolagets huvudkontor. Dessa tjänster 

säljs inte till koncernens externa kunder, menar Tomas. Med hjälp av kostnadsbaserade priser 

debiteras de legala enheternas kostnader för ekonomistyrningens tjänster.  

Enligt Krister finns en verksamhet inom koncernen, TeliaSonera International Carrier, där, på 

grund av verksamhetens speciella karaktär, en annan metod än koncernpolicyns 

huvudmetoder används. TeliaSonera International Carrier säljer internationella tele- och 

dataförbindelser till teleoperatörer och andra storkunder som större multinationella företag. 

För att kunna leverera dessa tjänster finns ett trettiotal dotterbolag utspridda över världen. 

TeliaSonera International Carrier AB (TSIC AB) agerar entreprenör och bär affärsrisken för 

hela affären. Det innebär att TSIC AB uppbär samtliga intäkter för hela verksamheten men 

samtidigt ersätter de lokala bolagen för deras kostnader inklusive ett marknadsmässigt påslag 

beräknat på avkastning på sysselsatt kapital. Metoden kallas för transactional net margin 
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method (TNMM). Metoden accepteras skattemässigt av OECD när tillförlitliga jämförbara 

marknadspriser inte går att få fram (CUP). Mot bakgrund av att TSIC AB bär hela 

affärsrisken kan inte de lokala bolagens priser jämföras med priserna från självständiga 

konkurrenter och då kan TNMM accepteras. Rent praktiskt erbjuder också modellen enligt 

Krister en administrativ fördel då det naturligtvis innebär mer arbete att jämföra priser på 

varje enskild transaktion jämfört med att jämföra avkastningen på sysselsatt kapital för det 

lokala bolaget. Den nackdel metoden kan innebära är att lönsamheten i det lokala bolaget inte 

kan bedömas för bolaget som sådant. I en integrerad internationell affär får man då istället 

följa upp lönsamheten på andra kriterier. TeliaSonera följer till exempel upp affärerna på 

respektive levererad produkt (tjänst, exempel IP-trafik – det vill säga internetaccess) och på 

kund. Trots att TeliaSonera styrs av internprissättningspolicy förekommer det interna 

konflikter om internprissättning i företaget. Krister påpekar att de vanligaste konflikterna som 

uppstår är mellan affärsområdena och de stora flödena av tjänster, vilket kopplas till 

definitioner av tjänster och fastställandet av marknadspriser. Dock tillägger Tomas att 

konflikterna som finns i dagens läge är mycket färre sedan den centrala policyn införts. 

Vidare diskuterar Tomas att TeliaSoneras mål med internprissättningen är att uppfylla legala 

kraven från skatteverket och samtidigt stödja den interna styrningen. Företaget överväger att 

använda ett system med operativa priser för styrningsändamål och legala priser för 

skatteändamål, dock har detta utförandet bedömts som komplicerat enligt Krister. Undantaget 

av detta system är International Carrier där styrningen anses vara oberoende av internpriserna. 

Anders påpekar att huvudsyftet med internprissättningen är att undvika internvinster där 

intäkter matchas mot kostnader för att mäta det korrekta resultatet, det vill säga man utgår 

ifrån matchningsprincipen. Slutligen framför respondenterna att de framtida utmaningar i 

TeliaSonera är konsolidering av affärer, det vill säga att sträva efter centrala funktioner för 

produktion och övervakning som exempelvis plattform för sms/mms tjänster, samt 

gemensamma administrativa system. 

Anders uppger att TeliaSonera International Carrier jobbar som grossist av internationell 

teletrafik åt andra teleoperatörer och ett antal riktigt stora företagskunder som IKEA och 

Ericsson. Med den typen av kunder så blir det mycket av förkalkyl (vad kostar det att koppla 

ihop Ericssons datanät i Kista med Ericssons datanät i Sydney i Australien? Vad ska företaget 

ta betalt? Och uppföljande efterkalkyl, vad kostar det slutligen?). Vidare uppger Anders att 

kalkyltrappan som helhet inte har någon koppling till företagets internprissättning, utan 
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påpekar att den används enbart när man skall sätta priser i marknader mot kunderna. De tre 

trapporna i kalkyleringen som används vid prissättning är försäljningskostnader (FO), 

administrationsomkostnader (AO) och finansiella kostnader (avskrivningar). ABC-kalkylen 

används vid beräkning av försäljnings- och administrativa omkostnader till exempel vid 

beräkning av tid, volymmängd, trafik minuter och antal abonnenter. Vidare säger Anders att 

det inte är tidskrävande att fastställa internpriser när det gäller jämförelse av företagets priser 

med marknadens priser. Vid beräkning av kostnadsbaserade pris metoden krävs det mer tid då 

det görs en avstämning en gång om året på förkalkylerade och faktiska kostnader. 

4.3 Ericssons internprissystem 

I bilden nedan beskriver respondent X 1 och X 2 vilka aktörer som är inblandade i Ericssons 

internprissystem där Ericsson anses var en decentraliserad organisation. LME är 

moderbolaget i koncernen och sätter riktlinjer på Ericsson AB Sverige (EAB) om hur 

internprissättningen skall se ut, där EAB i sin tur sätter riktlinjer på de övriga bolagen i 

koncernen enligt X 1. 

 Figur 6: Internhandel i Ericsson  
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Den ovanstående figuren visar tydligt hur priserna sätts på de produkter och tjänster som 

levereras från moderbolaget till den slutliga konsumenten, det vill säga kunden. X 2 beskriver 

försäljningskedjan som sker inom koncernen genom att ta upp ett exempel om hur priset för 

den integrerade produkten sätts. EAB ”tvingas” sälja hård och mjuk vara till de lokala bolagen 

för marknadspriset på 50 kronor, trots att de vill sälja varor under marknadspriset till 

dotterbolagen. Vidare säljer lokala bolagen den integrerade produkten för 100 kronor, av 

dessa 100 kronor består 90 kronor av den hård/mjuka varan och 10 kronor för servicen 

(support). Priserna sätts internt och inte externt eftersom processen sker inom koncernen, 

detta medför att EAB tar sig rollen som principal och lokala bolagen som agenter, påpekar X 

1. 

Figur 7: Exempel på Ericssons försäljningskedja. 

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetning. 

Enligt X 1 & X 2 finns det tre olika huvudmodeller när EAB säljer sina produkter i länder, där 

EAB äger alla produkter och rättigheter, samt alla immateriella rättigheter. X 1 anger att EAB 

anses vara principalen och jobbar med 100 % ägda dotterbolag och att de resterande aktörerna 

anses vara låga distributörer. Ericsson använder sig av återförsäljningsprismetoden (Resale 

price method) för att testa om prissättningen är korrekt. Vidare påpekar X 1 att denna metod 

uppkommer från OECD:s riktlinjer och är bäst lämpad för företag när det uppstår försäljning 

mellan en producerande enhet och en distributionsenhet. Anledningen till att Ericsson 

använder sig av denna metod beror på att återförsäljaren inte förser något större värde till 

produkten. X 2 anger även att företaget använder sig av kostnadsplusmetoden (the cost plus 

method) vid försäljning av tjänster. Metoden blir till en fördel för Ericsson då producerande 

företag inte är tvungen att avstå från några vinstmöjligheter. X 2 betonar att koncernen låter 

fristående företag göra benchmarking vid jämförelse av studier. Företaget tittar på olika 

databaser som är tillgängliga för att hitta ett enhetligt resultat med den valda metoden. Vidare 
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betonar respondenterna att det inte finns några marknadspriser på Ericssons produkter, varför 

de har valt denna modell. Vart annat år görs benchmarksstudier med hjälp av en rådgivare och 

detta på grund av att företaget inte har tillgång till alla databaser, menar X 1. 

Respondenterna påpekar även att företaget inte har olika internprissättningsmetoder för 

produkterna, utan de använder sig av samma metod för alla produkter och tjänster inom 

koncernen. Enligt X 2 mäts allt som företaget levererar på den konsoliderade produkten där 

Ericsson fördelar olika dimensioner, det vill säga i operational dimension och legal 

dimension. Största fokusen ligger på den legala dimensionen som behandlar skattefrågor för 

internprissättningspolicy. Tack vare att allt mäts på konsoliderade siffror så uppstår det 

relativt få konflikter inom Ericsson. De konflikter som förekommer sker utanför koncernen 

till exempel mellan Ericsson och Skatteverket, uppger båda respondenterna. Även interna 

konflikter kan uppstå när moderbolaget ger stora rabatter till sina lokala bolag. Detta leder till 

att både moder och dotterbolaget strävar efter ett högre resultat, vilket i sin tur leder till 

konflikter mellan parterna. Vidare påpekar X 2 att det är viktigt för Ericsson att följa rätt 

dokumentation för att lösa och undvika dessa konflikter, samt att de måste se till att alla avtal 

stöds av koncernen. Moderbolaget diskuterar vilka skattekonsekvenser som uppstår efter den 

valda internprissättningsstrategin, dock är friheten för enheterna ytterst liten menar X 1. Den 

strategi som LME genomför till sina dotterbolag ger positiva samt negativa effekter på 

affärsprocessen. Om moderbolaget sätter fel transferpriser uppstår det konflikter mellan 

principalen och agenten och för att undvika dessa konflikter tvingas moderbolaget höja sina 

priser från början så att justeringar inte behöver göras i efterhand, påpekar X 1. Det är 

komplicerat att sätta priser mellan EAB och de lokala bolagen, om priserna sätts fel måste 

koncernen exempelvis betala avgifter för tullen. Skälet till att det uppstår svårigheter beror på 

att det är många länder som är involverade i internprissättningsprocessen, samt att det säljs 

stora flöden av produkter. Vidare påpekar X 1 att Ericssons försäljning baseras på olika 

riktlinjer för internprissättning inom organisationen, dock har dotterbolagen inte den 

befogenheten som krävs för att fatta egna beslut angående principer inom internprissättning. I 

vissa specifika fall får dotterbolagen fatta egna beslut, till exempel vid förhandlingsbara 

situationer mellan moder- och dotterbolaget. Både X 1 och X 2 uppger att Ericsson strävar 

efter att ha patent på alla sina produkter och tjänster i Sverige. Ericssons mål gällande 

internprissättning är att maximera vinsten på en central nivå och inte för de lokala enheterna, 

samt att undvika de risker som förekommer mellan distributörer, moderbolaget och 

Skatteverket. X 1 menar att förflyttning av immateriella rättigheter mellan olika länder inte 
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anses vara det viktigaste målet med internprissättning eftersom distributörerna inte äger några 

intellektuella rättigheter, utan det är moderbolaget i Sverige som innehar alla rättigheter. 

Kalkyltrappan som nämns tidigare i referensramen har ingen direkt påverkan på 

internprissättningen eftersom företaget använder sig av återförsäljningspris metoden för att se 

om priset sätts korrekt uppger X 1 och X 2.  
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5. Analys 

Den teori som vi tidigare har diskuterat jämförs med empirin och presenteras i analysen. Vi har delat 

upp analysen i två delar i enlighet med våra problemfrågor. 

5.1 Internprissättning i praktiken ur koncernens perspektiv 

5.1.1 TeliaSonera 

TeliaSonera använder sig av olika metoder vid internprissättning som vi har beskrivit i 

empiridelen. En av metoderna är kostnadsbaserade priser som används för koncerninterna 

tjänster där jämförbara priser saknas. Även om OECD förskriver kostnadsbaserade pris 

metoden konstaterar de att den är bäst lämpad på företag som handlar med gemensamma 

anläggningsavtal, långsiktiga köp och försäljningssystem eller överföring av halvfärdiga 

produkter mellan varandra. (se 3.4.3) Detta kan tillämpas i TeliaSonera då de utvecklar 

gemensamma anläggningar. Vid internprissättning förekommer ett tillägg för en skälig 

investeringskostnad. En annan metod som TeliaSonera tillämpar för teletjänster och 

finansiella tjänster är CUP metoden, där man jämföra priser på tjänster på den externa 

marknaden. (se 3.4.1) Här syns det en tydlig koppling till Krister och Tomas svar angående 

CUP metoden där de uppger att denna metod är bäst lämpad för teletjänster, eftersom telekom 

anses vara en reglerad marknad med reglerade priser. Enligt Anthony kan ett objektivt och 

affärsmässigt värde på internprissättning användas, vilket medför att enheterna kan agera 

självständigt som fristående enheter.(se 3.4.1) Detta leder till att ingen part förlorar på 

internhandel. Enligt Arvidssons teori angående CUP metoden för prissättning av slutprodukter 

kan avkastningskrav på kapitalplaceringar i tidigare led skapas, trotts att de inte är tillräckligt 

specificerade i internpriserna. Nackdelen är att man får för sig att kostnaderna varit mer 

betydande än de i verkligheten har varit, uppger Arvidsson. (se 3.4.1) 

TeliaSonera använder TNMM vid international carrier där resultatet från transaktioner delas 

efter utförda aktiviteter, samt att risker tas upp på koncern nivå enligt OECD:s riktlinjer. (se 

3.4.4) Von Koch N anser att fördelen med denna metod är att nettomarginalen inte påverkas 

av transaktionsskillnader i samma utsträckning som priset, då helheten av transaktioner 

betraktas ur koncernens perspektiv. (se 3.4.4) Företagets syn på TNMM överensstämmer med 

OECD:s riktlinjer och fördelen med denna metod enligt TeliaSonera är att man skattemässigt 

slipper prissättning av enskilda transaktioner. 
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5.1.2 Ericsson 

Till skillnad från TeliaSonera använder sig Ericsson av återförsäljningsprismetoden för att 

testa om prissättningen är korrekt. OECD anser att det krävs mindre korrigeringar vid 

återförsäljningsprismetoden än vid marknadsprismetoden.(se 3.4.2) I detta fall är 

bruttovinstmarginalen viktig när man skall göra en jämförelse mellan närståendetransaktioner 

och andra transaktioner. Vi anser att det kan vara svårt att jämföra och mäta priset på ett 

tillförlitligt sätt på grund av att det finns många faktorer som påverkar bruttovinstmarginalen. 

De påverkande faktorerna är förändring på marknaden, valuta kurser och återkommande 

kostnader. Även leverantörer kan påverka försäljning och driftskostnader genom att ta på sig 

ansvaret för risken och varan, dock har leverantören inom Ericsson inte stor påverkan på 

bruttovinstmarginalen totalt sätt. Detta eftersom moderbolaget har ansvaret och leverantören 

inte tar på sig de risker som finns vid intern handel.  

5.1.3 Över-underprissätning inom TeliaSonera & Ericsson 

Vid jämförelse med TeliaSonera kan man se en klar koppling då båda företagen använder sig 

av cost plus metoden vid försäljning av tjänster. Ericsson uppger att fördelen med denna 

metod är att moderbolaget inte är tvungen att avstå från några vinstmöjligheter. Detta går 

hand i hand med TeliaSoneras resonemang angående CUP metoden där enheterna agerar på 

ett självständigt sätt.  

Enligt Tyrall & Atkinson kan det finnas motiver för över och underprissättning vilka leder till 

konflikter. (se 3.4.4). Ett av motiven för överpris på internprissättningen som Tyrall uppger är 

att återföra vinster till moderbolaget. Här syns det en koppling till Ericssons syfte med 

internprissättning det vill säga att maximera vinster på central nivå. Som X 1 uppger höjer 

moderbolaget sina priser för att undvika konflikter. För att komma fram till rätt pris och 

undvika sådana konflikter använder sig företaget av olika förkalkyler. Vi anser att kalkylering 

av internpriser kan vara en viktig faktor för att förhindra att konflikter uppstår, detta kan leda 

till konfliktlösning i ett principal-agentförhållande.  

5.2  Internprissättningens uppbyggnad  

Som tidigare nämnts i empiri delen är internprissättningens syfte att ge möjlighet att dela upp 

företaget i autonoma enheter, det vill säga att göra en strukturering av bolaget.(se 3.2) Vi har 

fastställt att Ericsson och TeliaSonera är decentraliserade organisationer, vilket leder till 

kontroll och samordningsproblem i affärsenheterna som finns i företagen. För att lösa 
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samordningsproblemet krävs det en beräkning av tillgångarna och presentationers nyttjande 

mellan enheterna. (se 3.8) Den säljande enheten som ger ett värde till produkten skall se till 

att den köpta enheten belastas. Förklaringen av situation mellan tillverkande och säljande 

enhet gällande fördelning av ansvarsområdet presenteras i nedanstående diskussion. 

Trots att grunden för internprissättning i de undersökta företagen anses vara lika är systemets 

utformning olika från företag till företag. På grund av att företagens aktörer har olika intressen 

gällande internprissättning leder det till att konsekvenser uppstår i organisationen. Det är 

betydelsefullt om aktörerna innehar olika information vid tillämpning av internpriser eftersom 

deras kunskaper inom ämnet anses vara nödvändiga. Då besluten och reglerna fattas av 

koncernledningen besitter de oftast den kunskap som krävs vid tillämpning av 

internprissättning. Utifrån ledningens mål formuleras internprissättningspolicyn, vilket mer 

eller mindre går i hand med den teoretiska referensramen. Den tillverkande enheten kommer 

att inneha tillräckligt med kunskap gällande kostnader för tillverkning av en produkt/tjänst om 

kalkylsystemet återspeglar de faktiska kostnaderna. I Ericssons fall kan man konstatera att det 

sker försäljning av produkter och tjänster mellan moderbolaget (EAB) och de lokala bolagen. 

Eftersom EAB anses vara den tillverkande enheten äger de alla immateriella rättigheter, samt 

att de har tillräckligt med kunskap gällande tillverkningskostnader. Till skillnad från Ericsson 

producerar TeliaSonera inga direkta produkter utan de levererar tjänster. Deras tillverkande 

enhet ligger i ”business services” där nät och server ingår, samt administration och 

kundstjänst. Vi anser att koncernledningen och business services skall ha ett ”nära” samarbete 

med varandra för att flytta kunskapen från business services till koncernledningen. När detta 

skett kommer koncernledningen kunna fatta rätt beslut gällande internprissättning. Även 

säljorganisationer är ansvariga för vinsten i företaget, de vet hur mycket tillverkande enhet 

sätter sina priser på produkter, samt hur mycket de säljs för till kunden. 

5.3 Internprissättning utifrån agentteoretiskt perspektiv 

Internprissättning i företag baseras på en kalkyl som reflekterar resursåtgången i produktion 

av en vara. (se 3.5) Eftersom kalkylen i ett företag kan se ut på olika sätt finns det inga 

externa krav på hur utformningen av en kalkyl skall se ut. I empiridelen har det framkommit 

att TeliaSonera och Ericsson har olika synsätt på hur kalkyler påverkar internprissättningen. 

Företagen ser ingen koppling mellan kalkylmodeller och internpriset, dock använder sig 

TeliaSonera av kalkyltrappan vid prissättning till slutkund. 
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Kalkyltrappan som TeliaSonera använder sig av baseras delvis på ABC-kalkylen där 

avstämning av förkalkylerade och faktiska kostnader görs en gång om året. Vi anser att ABC-

kalkylen är till fördel för TeliaSonera eftersom faktiska kostnader för att utföra tjänsten leder 

till en specifik tjänst via kostnadsdrivare. (se 3.5) Genom att företaget gör en avstämning en 

gång om året anser vi att den försenade informationen från kalkylsystemet inte har någon 

större påverkan på den ekonomiska styrningen i företaget. Dock kan felaktiga 

schablonsbaserade påläggsbaser leda till felaktigt kalkylsystem som i sin tur leder till 

felaktiga slutpriser. (se 3.5) Även om det kalkylerade priset avviker från marknadspriset 

skulle TeliaSonera vara tvungna att följa marknadspriset enligt OECD:s riktlinjer. Detta är en 

bidragande faktor till att interna och externa konflikter uppstår i företaget.  

Vi anser att Ericsson och TeliaSonera följer ett resultatorienterat kontrakt det vill säga att 

parternas mål kopplas samman för att undvika målkonflikter. På grund av felaktiga 

uträkningar kan internprissättningen i företaget ge fel signaler externt på tjänsternas verkliga 

kostnader. För att undvika detta måste agenten enligt agéntteorin förklara prisets uppbyggnad 

för principalen. Utifrån detta måste TeliaSonera klargöra för Skatteverket det tillförlitliga 

priset som sätts mot kunderna. I detta sammanhang anses TeliaSonera vara agenten och 

Skatteverket principalen och det är företagets uppgift att övertyga principalen att deras 

internprissättning är korrekt utformad. 

Ett annat problem gällande förhållandet principal-agent inom de undersökta företagen är att 

enheterna exempelvis kan dölja nödvändig information för skatteavdelningen på 

huvudkontoret. Dock genomskådar personalen på denna avdelning enheternas undanhållande 

av information. I detta sammanhang är skatteavdelningen principalen och enheterna (lokala 

bolagen) är agenter. Skatteavdelningen har tillgång till information om lagar och regler 

gällande internprissättning i de länder de verkar i. (se 3.7) Medan agenten har bättre koll på 

försäljnings- och kostnadsinformationen än principalen. Principalen måste övertyga agenten 

att förse dem med den fullständiga informationen som de innehar för att undvika juridiska 

problem med de lokala skattemyndigheterna. Vi anser att det är nödvändigt för principalen 

och agenten att ha samma mål för att avstå från framtida konflikter. (3.7) 

5.4 Strategisk internprissättning 

Under studiens gång har vi kommit fram till att internprissättning är ett komplext ämne, som 

tar del av alla ekonomiska aspekter. Vid beslutsfattande av internprissättnings policy är det 

omöjligt att ta hänsyn till alla förekommande faktorer som påverkar internprissättningen. Som 
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resultat av vår stadie presenteras här en modell. Modellen sammanfattar sex steg som ett 

företag går igenom vid beslutfattande av internprissättning vilka baseras på de faktorer som 

Ho presenterade i sin undersökning. 

En första viktig faktor att ta hänsyn till är syftet med internprissättning, vad företaget vill 

uppnå med sin internprissättningsstrategi. Detta är ett av de första viktigaste besluten som ett 

företag måste ta vid strategisk internprissättning. (se 3.1) Vår studie har visat att även om 

företagen verkar inom samma bransch har de olika syften gällande internprissättning. De 

syften som de undersökta företagen har är att maximera vinsterna på central nivå, undvika 

risker, uppfylla legala krav, stödja den interna styrningen och undvika internvinster. 

När syftet är bestämt måste företagen titta på den interna ekonomiska miljön i organisationen. 

Den ekonomiska miljön innefattar organisationens struktur, om den är decentraliserad eller 

centraliserad, de produkterna/tjänster de handlar med, informationsflödet, samt politik och 

organisationsmålen. (se 3.1) Man ska även ta hänsyn till de sociala aspekterna som 

förtroendet mellan anställda och ledningen som har beskrivits i principal-agentsammanhang. 

Dessa aspekter är centrala när man skall införa internprissättningsstrategi i den interna 

ekonomiska miljön. 

Därefter tittar man på den externa ekonomiska miljön i de verksamma länderna. Det är viktigt 

att ta hänsyn till politiska och kulturella situationer, samt deras skatte och tullsystem. (se 3.1) 

Efter den externa ekonomiska miljön skall regelverket följas då denna aspekt anses vara viktig 

för företagen vid fastställandet av internprissättnings metoden. Om företagen inte följer de 

lagar och regler som förekommer i regelverket kan det uppstå problem mellan moder- och 

dotterbolagen. (se 3.1) På grund av att länder inte använder sig av samma regelverk kan det 

vara svårt att hitta en lämplig internprissättningsmodell till alla länder. Företagen får antigen 

använda sig av samma modell till alla länder eller att justera den valda modellen för vissa 

länder. Om företagen beslutar att använda samma modell kan konsekvensen vara att de tar på 

sig risker i form av straff mot lagen. 

Slutligen tittar företagen på administrationen av internprissättningen, hur mycket tid och 

resurser det krävs för att fatta interprissättningsbeslut. (se 3.1) Det är viktigt att hitta ett 

system som fungerar för alla enheter i oragnisationen. Dessa beslut går hand i hand med den 

modell som används över hela världen eller den modell som justeras i vissa länder. Om 
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företagen väljer att justera modellen kan de möjligtvis undvika straff, dock kan onödiga 

kostnader uppstå.  

När företagen har gått igenom dessa steg avseende alla faktorer bör det vara lättare för dem att 

bestämma vilken metod som är bäst lämpad för just de. 

Illustrationen och tillämpningen av de steg som diskuterats ovan kommer att presenteras i en 

modell baserade på TeliaSonera och Ericsson. 
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  Figur 8: Strategisk internprissättning 

  Syfte     Interna miljön    Externa miljön    Regelverket  Administration    Metod 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Källa: Egen bearbetning. 
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Den ovanstående figuren visar hur TeliaSonera och Ericsson tillämpar strategisk 

internprissättning genom att följa alla steg i figuren, innan de kommer fram till det slutliga 

steget det vill säga metoden. Fastän båda företagen har olika syften gällande internprissättning 

av tjänster, samt att de är decentraliserade använder sig företagen ändå av CUP metoden. Till 

skillnad från TeliaSonera har Ericsson mer fokus på den legala dimensionen, dock finns det 

ingen större skillnad på företagen gällande de resterande stegen. 
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6. Slutsats  

Resultatet av vår undersökning presenteras i detta kapitel. Syftet besvaras genom att diskutera de tre 

problemfrågorna i slutsatsen. 

Internprissättningen anses vara ett komplicerat ämne på grund av att den omfattar olika 

områden inom ekonomistyrning. När företaget etablerar en strategi måste de ta hänsyn till 

både interna och externa faktorer, vilket i början kan anses vara skrämmande. Den strategi 

som företaget följer och som innehåller olika faktorer har vi valt att kalla för strategisk 

internprissättning.  

Vi anser att det viktigaste steget i framställning av en strategi är att ha ett välutformat syfte. 

Ett företag måste ställa sig frågan, vad vill vi uppnå med internprissättningsstrategin? Svaret 

kan variera allt från att uppfylla legala krav till skatteoptimering. Medan de interna faktorerna 

varierar i företagen förblir de externa densamma. I referensramen har vi presenterat en studie 

som gjorts av professor Daniel Hoi Ki Ho där fem olika faktorer tas upp som påverkar 

internprissättning i företag, vilka är regelverket, externa ekonomiska miljön, interna 

ekonomiska miljön, politiska frågor och sociala beteendet. En klar koppling mellan strategisk 

internprissättning och faktorerna syns utifrån TeliaSonera och Ericsson. De tre första 

faktorerna anses vara mest centrala vid fastställande av prisstrategi medan de två sista har 

begränsad effekt på strategin. De viktigaste frågorna som kan förekomma från de externa 

faktorerna är konflikten mellan myndigheten och företagen. I detta fall sätter företag överpris 

på sina tjänster/produkter för att skydda sig mot statligkontroll. Svårigheter och komplexitet 

uppkommer när företag vill kombinera ett antal externa faktorer med interna mål. När det 

gäller interna faktorer skall koncentrationen ligga på de faktorer som har direkt påverkan på 

valet av metoden som exempelvis utbud av produkter och tjänster på marknader.  

Utifrån fråga två i problemformuleringen har vi kommit fram till att de inblandade aktörerna 

kan ha olika uppfattningar om internprissättningssystemet och detta kan leda till konflikt. 

Olika uppfattningar kan förklaras med hjälp av principal-agentteorin där informationen skall 

förflyttas lätt mellan de inblandade aktörerna. Båda företagen anser att kalkyleringen inte är 

kopplad till beslutet gällande internpriser. Om det visar sig att TeliaSonera skulle vara 

tvungen att följa marknadspriset enligt OECD:s riktlinjer skulle interna och externa konflikter 

uppstå i företaget. Även felaktiga uträkningar kan leda till att internprissättningen ger 

missvisande signaler på tjänsternas verkliga kostnader. 
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Eftersom TeliaSonera och Ericsson är decentraliserade organisationer leder det till fler 

konflikter mellan principalen och agenten på grund av att varje part strävar efter en högre 

vinst. Dessa konflikter kan förklaras utifrån agentteoretiska begrep som ”adverse selection” 

och ”moral-hazard”. Vi anser att det kan uppkomma ”adverse selection” i båda företagen 

innan ett ekonomiskt utbyte har ägt rum mellan enheterna och moderbolaget där enheterna 

kan lämna missvisande information. ”Moral hazard” uppkommer när företagen inte vet vad 

som kommer att hända efter att avtalet skrivits mellan parterna när de vill etablera sig i ett nytt 

land, vilket kommer att bli kostsamt för företaget då de inte vet hur den andra parten kommer 

att agera. 

Ifall företagens aktörer har olika intressen gällande internprissättning leder det till att 

konsekvenser uppstår i organisationen. Det är betydelsefullt om aktörerna innehar olika 

information vid tillämpning av internpriser eftersom deras kunskaper inom ämnet anses vara 

viktiga. Det är nödvändigt för principalen och agenten att ha samma mål för att avstå från 

framtida konflikter. Fördelen med decentraliserade organisationer är att de snabbare kan fatta 

beslut genom en närmare dialog mellan enheterna. Ett objektivt och affärsmässigt värde på 

internprissättning skall användas. Detta leder till att ingen part förlorar på internhandel. 

Vi har kommit fram till att det inte finns någon lämplig modell för alla situationer när det 

gäller strategisk internprissättning. Teorierna och riktlinjerna framställer verktyg för företag 

att utveckla sin prisstrategi, dock kan vi konstatera att företagen sällan följer metoden rakt av 

på grund av att de måste anpassa sig efter de krav som finns i organisationen.  

6.1 Vidare studier 

Vår undersökning har genomförts inom telekombranschen varpå det kan vara intressant att 

göra en liknande studie inom en annan bransch eller jämföra strategisk internprissättning i två 

olika branscher. På så sätt kan likheter och skillnader ses mellan olika branscher utifrån 

internprissättnings perspektiv. Att jämföra strategisk internprissättning utifrån länders 

regelverk kan även det vara ett intressant ämne för uppsatsen. 

Eftersom vi har diskuterat andra prissättningsmetoder som presenterats i referensramen kan 

liknande undersökning göras i företag, som använder sig av dessa prissättningsmetoder för att 

se om stegen i figur 3 kommer att påverkas. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för position inom företaget? 

 

2. Hur ser internprissättningen ut i företaget?  

 

3. Finns det några riktlinjer för internprissättning inom organisationen? I vilken 

utsträckning kan de olika dotterbolagen ta egna beslut inom internprissättning? 

 

4. Vilka varor/tjänster köpes och säljes inom företaget? 

 

5. Hur ser illustration av ert internprissättningssystem ut? 

 

6. Hur mycket frihet inom internprissättning har de enskilda enheterna? 

 

7. Vilken metod används vid prissättningen inom koncernen? 

Hur och vem fattar besluten? 

Vilket syfte och funktioner med strategin är viktigast? 

 

8. Hur ser företagets kalkyl utformning ut? 

 

9. Vilka modeller använder företaget sig av? 

 

10. Hur bestäms internpriset? 

 

11. Vilka positiva samt negativa effekter finns det med företagets nuvarande strategi? 

 

12. Är det vanligt att det förekommer konflikter om internprissättning? 

Hur går man tillväga för att undvika eller lösa detta? 

 

13. Finns det eventuella ändringar som du tror skulle förbättra strategin i 

internprissättning? 

 

14. Hur ser kalkyltrappan ut i ert företag? 

 

15. Hur ofta görs en uträkning för internprissättning? 

 

16. Hur ser organisations uppbyggnad ut i ert företag “centraliserad eller decentraliserad”? 
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17. Målet med interprissättning?  Till exempel   

 Maximize profit within units 

 Avoidance of risks 

 Moving intellectual property between countries 

 

18. Ökar motivationen och kostnadseffektiviteten i försäljning/inköps enheten av 

internprissättnings strategi? 
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Bilaga 3 

6

Eurasia 

Country
Market 

position*
Brand Logotype Subscriptions

Azerbaijan 1 Azercell 4,194,000

Georgia 1 Geocell 2,055,000

Kazakhstan 1 Kcell 11,174,000

Moldova 2 Moldcell 1,160,000

Tajikistan 1 Tcell 2,327,000

Uzbekistan 2 Ucell 7,857,000

Nepal 1 Ncell 7,464,000

Russia (43.8%) 2 MegaFon 63,100,000

Turkey**(38.0%) 1 Turkcell 34,500,000

Subscriptions, March 31, 2012 * TeliaSonera estimates

**Subscriptions, December 31, 2011

 

 

 

 

 


