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Förord 
 
Vårt uppsatsskrivande startade ganska ostrukturerat för cirka tio veckor sedan och då kändes 
det som att vi aldrig skulle bli klara i tid, men med noggrann planering och hårt jobb har vi 
klarat av att slutföra uppgiften med vad vi anser ett lyckat resultat. Syftet med studien var att 
beskriva hur svenska multinationella företag tillämpar cost plus metoden vid interna 
transaktioner något som vi tycker att vi lyckats uppfylla genom att svara på våra 
forskningsfrågor och dra egna slutsatser. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Älvsbyhus och VD:n Donald Johansson som kommit med 
uppslaget till uppsatsen samt varit en stor informationskälla, vidare vill vi tacka vår 
handledare Hans Lundberg som förmedlat uppdraget och funnits tillgänglig under hela 
uppsatsskrivandet för frågor och problem. Ett tack ska även riktas till Kent Johansson och 
Lars Nilsson på Älvsbyhus i Älvsbyn för deras bidrag till uppsatsen i form av intervjuer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luleå tekniska universitet 
Maj 2008 

 
 
 
 
 
 

Sara Eriksson    Petra Jansson

 I   



 Abstract 
 

Abstract 
 
The purpose of this study is to describe how Swedish multinational companies apply the cost 
plus method on internal transactions across borders. Further, the following research questions 
have been stated: How do companies apply the cost plus method? Which factors affect the 
transfer pricing process? The case study was carried out at Älvsbyhus, which is one of 
Scandinavia’s largest producers of prefabricated module houses in wood. The business 
concept is to sell and produce assembled wood houses without basement in 1 or 1, 5 floors, to 
the lowest price on the market. 
 
Extended trade between companies in different countries have resulted in an increasing 
number of multinational groups, this have also caused a need for transfer pricing to value the 
internal transactions. The main objective is that the transfer pricing should reflect the market 
price for the product or service, which often is impossible since no market price exists. To 
decide the internal price, there are two categories of methods: the transaction based and the 
profit based. OECD and Swedish tax authorities recommend the cost plus method which also 
is the most used method when a market price does not exist. The foundation of the cost plus 
method is the costs, to which an additional charge is put to make up the transfer price. There 
are different dimensions, principles and factors that characterize and influence the transfer 
pricing process. In this process organizational culture, existence of external market and risk 
should be regarded. 
 
The conclusions drawn from this study are that it is not that simple to set the transfer prices, 
and during the process there are a number of factors that may affect the prices on the internal 
transactions. The transfer prices are based on detailed calculations that are determined by the 
rise of costs, the profit margin is thereafter determined by the contribution of the dependent 
buyer to the organization as a whole.  
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 Sammanfattning 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att beskriva hur svenska multinationella företag tillämpar cost plus 
metoden vid interna transaktioner över landsgränser. Vidare har följande forsningsfrågor 
formuleras: Hur tillämpar företag cost plus metoden? Vilka faktorer påverkar 
internprissättningsprocessen? Fallstudien är genomförd på Älvsbyhus som är en av nordens 
största tillverkare av prefabricerade sektionshus av trä med affärsidén att sälja och tillverka 
färdigmonterade, källarlösa trähus i 1 eller 1,5 plan till marknadens lägsta pris.  
 
Den utbredda handeln mellan företag i olika länder har resulterat i ett ökat antal 
multinationella koncerner bildats, därmed har ett behov av internpissättning för värdering av 
interna transaktionerna uppstått. Huvudtanken med internprissättningen är att internpriset ska 
avspegla marknadspriset för varan eller tjänsten, vilket ofta inte är möjligt då ett marknadspris 
inte existerar. För att bestämma internpriset finns en rad olika metoder som är uppdelade i två 
kategorier, de transaktionsbaserade metoderna samt de vinstbaserade metoderna. Cost plus 
metoden tillhör de transaktionsbaserade metoderna och är en av de vanligast förekommande 
metoderna och rekommenderas av OECD och Skatteverket i de fall då inte marknadspris finns 
att tillgå. Cost plus metoden innebär att kostnaderna är grunden i beräkningen av internpriset, 
till detta läggs sedan ett pålägg som tillsammans med kostnaden utgör internpriset. Processen 
att bestämma internpriset karaktäriseras av olika dimensioner, principer och faktorer. Hänsyn 
i internprissättningsprocessen bör exempelvis tas till hur organisationskulturen ser ut, om det 
finns en extern marknad för produkterna samt om risk föreligger för någon part.  
 
Slutsatserna som kan dras av studien är att det inte är enkelt att fastställa internpriserna, och 
under processen finns det en rad faktorer som kan påverka priserna på de interna 
transaktionerna. Internpriset baseras på detaljerade beräkningar som grundas på vart 
kostnaderna uppstår, vinstmarginalen sätts därefter utifrån den interna köparens bidrag till 
organisationen som helhet. 
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1. Inledning 
Detta kapitel behandlar bakgrunden till det valda problemområdet, vilket sedan leder till 
problemdiskussionen som följs av syfte samt de specifika forskningsfrågorna och 
avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund  
 
Den utbredda handeln mellan företag i olika länder är ett resultat av den ökade 
globaliseringen, vilken har kommit att påverka de större industrierna och dess affärsmiljö som 
till stor del styrs av internationella övergripande regelverk, konventioner och 
överenskommelser (Lamberg, Laurila & Schildt, 2007). 
 
Begreppet multinationella företag innefattar i regel företag eller andra enheter som är 
etablerade i mer än ett land och är sammankopplade på ett sådant sätt att de kan samordna sin 
verksamhet på olika sätt, vidare kan ägandet av ett multinationellt företag vara privat, statligt 
eller en kombination (Regeringskansliet, 2000). Multinationella företag utsätts både för 
interna påtryckningar genom strävan efter ökad vinst samt externa påtryckningar på dess 
internprissättning från utomstående intressenter, exempelvis Skatteverket (Tyrrall & 
Atkinson, 1999, s 5 f).  
 
Antalet svenskägda koncerner i utlandet ökade med 343 koncerner mellan år 2004 och 2005, 
och det totala antalet koncerner uppgick 2005 till 1199 i antal (ITPS, 2007). Företagens 
tillväxt leder till att verksamheten behöver delas in i olika verksamhetsområden och resultatet 
blir en ökad decentralisering av organisationen (Anthony & Govindarajan, 2007). Ökad 
arbetsfördelning och indelning av företaget i olika funktioner, verksamhetsgrenar eller 
affärsområden innebär att samordnings- och kontrollproblemen blir allt större och det leder i 
sig till informationsflödesproblem (Arvidsson, 2001, s 272 f). En viktig uppgift i ett företag 
med ökad decentralisering är därför att fastställa vilka interna relationer som finns mellan 
enheterna samt vilka som kräver ekonomisk samordning. Problem uppstår att värdera dessa 
transaktioner och varje enhets verksamhet, vilket inkluderar både resursförbrukning och 
värdeskapande. För att fånga upp det totala värdet av en transaktion kan internpriser användas 
eftersom de kan fungera som informationsbärare och ge underlag för centrala samt lokala 
beslut (ibid).  
 
För att hantera resurserna i företagets olika divisioner kan dessa ges ett vinstansvar eftersom 
de har möjlighet att påverka både kostnader och intäkter (Anthony & Govindarajan, 2007, s 
131). Om flera affärsenheter med vinstansvar tillsammans är ansvariga för tillverkningen av 
en produkt ska intäkterna som uppstår vid försäljningen fördelas mellan dessa (op cit, s 230). 
De olika divisionernas vinst används därför som en kontrollmekanism för att värdera 
enheternas prestationer (Tyrrall & Atkinson, 1999, s 7).  
  

1.2 Problemdiskussion 
 
Att använda internprissättning ger många fördelar för decentraliserade företag. Det ger 
styrnings-, samordnings- och kontrollmöjligheter över de olika delarna i ett företag. 
Internprissättning ger kostnadsmedvetenhet internt och hjälp för resursallokering (Arvidsson, 
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1972, s 14; Arvidsson, 2001, s 275). Huvudtanken med internprissättning är att internpriset 
ska avspegla marknadspriset, det vill säga vad produkten skulle ha kostat på en oberoende 
marknad (Anthony & Govindarajan, 2007, s 231). Internprissättningens huvudavsikter kan 
vidare delas in i två kategorier, att generera vinst och samt att fördela vinsten (Tyrrall & 
Atkinson, 1999, s 5 f).  
 
Frågan om vilken metod för internprissättning som bör användas för att optimera 
prestationerna beror på divisionens marknad och de omständigheter som föreligger, skatter 
kan till exempel påverka valet av optimal metod (Tyrrall & Atkinson, 1999, s 7). I dagens 
multinationella företag har dock en del problem runt internprissättning uppkommit. OECD, 
Organisation for Economic Co-operation and Development, är en samarbetsorganisation som 
arbetar bland annat för att främja ekonomisk tillväxt och världshandel. De regeringar som 
anslutit sig till OECD och dess riktlinjer har som mål att uppmuntra de positiva bidrag som 
multinationella företag kan ge till ekonomisk, miljömässig och social utveckling, vidare 
vänder sig riktlinjerna till samtliga enheter inom det multinationella företaget 
(Regeringskansliet, 2000). De prissättningsmetoder som OECD rekommenderar är 
comparable uncontrolled price method, resale price method, cost plus method, profit split 
method och transactional net margin method (Tyrrall & Atkinson, 1999, s 28 ff). 
 
Sedan 1 januari, 2007 finns det nya krav om hur dokumentationen för internationella 
transaktioner mellan företag i intressegemenskap ska se ut (Skatteverket, 2007a). Kraven är 
framtagna för att underlätta för myndigheterna att kontrollera att inte internprissättning 
används för att skatteplanera, koncernbolag skulle annars kunna föra över vinstmedel till 
dotterföretag som är etablerat i land med lägre skattetryck. Multinationella företag ses därför 
inte som en enhet skatterättsligt, utan varje land beskattar vinsten som är skapad inom 
gränserna (Skatteverket, 2007b).  
 
I och med dokumentationskravet har internprissättningen aktualiserats i många svenska 
multinationella företag. Även om internprissättning mellan olika divisioner i företaget 
förekommit under längre tid kommer nu frågor om företaget följer skatteverkets regler. 
Funderingar som uppkommer kan vara att bedöma om den valda metoden som ger de önskade 
ekonomiska styrmöjligheterna också följer skatteverkets regler. Problem kan uppstå då inget 
marknadspris på produkten finns att tillgå utan kostnadsbaserad internprissättning används, 
företaget måste då redovisa hur de gör när de definierar kostnader och beräknar 
vinstmarginaler. 
 

1.3 Syfte och Forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att beskriva hur svenska multinationella företag tillämpar cost plus 
metoden vid interna transaktioner över landsgränser. För att uppnå detta syfte har följande 
forskningsfrågor formulerats: 
 
FF1: Hur tillämpar företag cost plus metoden? 
FF2: Vilka faktorer påverkar internprissättningsprocessen? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Uppslaget till studien är baserad på ett uppdrag av Älvsbyhus där dokumentation av deras 
internprissättning ligger i fokus, vi kommer därför endast att studera cost plus metoden 
eftersom det är den internprissättningsmetod som Älvsbyhus använder sig av. 
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2. Litteraturstudier  
I detta kapitel kommer vi att behandla befintlig teori som är av betydelse för det studerade 
området. Först i kapitlet behandlas de bestämmelser som finns på området, sedan följer en 
genomgång av cost plus metoden och avslutningsvis går vi in på internprissättnings-
processen. 
 

2.1 Lagar, regler och principer för internprissättning 
 
När transaktioner sker mellan ett multinationellt företags olika enheter kan internprissättning 
användas för att värdera dessa transaktioner. OECD rekommenderar vissa metoder för 
internprissättning, vilka följer armlängdsprincipen. Utöver dessa rekommendationer ska även 
hänsyn tas till lokala skatteregler vid fastställande av internpriser (Tyrrall & Atkinson, 1999, s 
27).  

2.1.1 OECD  
Problem med dubbelbeskattning och vinstöverföring har komplicerat utvecklingen för 
världshandeln. För att underlätta sund ekonomisk utveckling bildade de största 
handelsnationerna 1961, the Organisation for Economic Co-operation and Development, 
OECD (Tyrrall & Atkinson, 1999, s 18). Sverige var ett av de 20 länderna som var med vid 
bildandet av OECD. Organisationen har bland annat jobbat med att ta fram en enhetlig 
standard för medlemsstaterna och utfallet av detta är armlängdsprincipen . 
 
OECD anser att det är viktigt att företagen bidrar till värdländernas offentliga finanser genom 
att fullgöra sina skatteskyldigheter. Företagen ska i synnerhet följa skattelagar och 
förordningar i alla de länder där de bedriver verksamhet. Företagen ska tillhandahålla 
vederbörande myndighet den informationen som krävs för att fastställa korrekt skatt som ska 
belasta verksamheten och välja internprissättningsmetod efter rent affärsmässiga principer. 
(OECD, 2000) 
 

2.1.2 Armlängdsprincipen 
Vid prissättning av transaktioner mellan internationellt verksamma företag i 
intressegemenskap är armlängdsprincipen grundläggande. Den innebär att prissättningen 
mellan företag i intressegemenskap ska svara mot vad som skulle ha tillämpats mellan 
oberoende parter under jämförbara omständigheter (Skatteverket, 2007b). Detta betyder att 
företag i en koncern inte kan sätta vilket pris som helst på varor som säljs mellan dotterföretag 
utan priset ska vara jämförbart med marknadens pris. Armlängdsprincipen ger fristående 
företag och företag i intressegemenskap en mer rättvis bas ur skattesynpunkt, vilket gör att 
uppkomsten av positiva eller negativa skatteeffekter som annars skulle påföras och orsaka 
orättvisa förutsättningar kan undvikas (Franzé, 2005). I OECD Model Tax Convention article 
9 finns följande definition av armlängdsprincipen (Skatteverket, 2007c s 232):  
 

”Om mellan företagen i fråga handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas 
eller föreskriver villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av 
varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha 
tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta 
företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.” 
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Armlängdsprincipen har enligt OECD följande styrkor (Tyrrall & Atkinson 1999, s 21 f): 
 Principen kan fungera som ett konsekvent underlag som olika skattemyndigheter kan 

utöva sin rätt till skatteinkomst mot, medan den minimerar dubbelbeskattningar och 
konflikter mellan olika skattemyndigheter. 

 Genom att behandla dotterföretagen i en multinationell koncern som enskilda enheter så 
dras uppmärksamheten till transaktionens eller avtalets beskaffenhet snarare än relationen 
mellan involverade parter. 

 Principen har som avsikt att möjliggöra internationell konkurrenskraft mellan företag då 
den förhindrar intressegemensamma företag att konkurrera orättvist med oberoende 
företag genom att använda sig av skattefördelaktiga priser på deras gränsöverskridande 
transaktioner. 

 Principen ska ta bort skattehänseendet vid investeringsbeslut.  
 Både multinationella företag och icke multinationella företag erhåller jämlikhet i 

skattehandläggning om principen tillämpas konsekvent och noggrant. 
 
Armlängdsprincipen uttrycks i svensk lagstiftning genom den så kallade korrigeringsregeln i 
inkomstskattelagen 14 kap 19 §. Lagen säger att om ett företags resultat blir lägre på grund av 
villkor som frångår från vad som hade kunnat avtalas mellan sinsemellan oberoende 
företagare, ska resultatet beräknas till den summan som den skulle ha varit om sådana villkor 
inte funnits. Detta gäller enbart om den som får ett högre resultat inte ska beskattas i Sverige, 
det finns sannolika skäl att anta att en ekonomisk intressegemenskap finns och att villkoren 
inte uppkommit på grund av andra skäl än ekonomisk intressegemenskap.  Lagen säger att det 
finns en ekonomisk intressegemenskap om en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i 
ledningen eller äger del i kapital i en annan näringsidkares företag.  
 

2.1.3 Nya dokumentationskrav 
Från och med 1 januari 2007 är svenska företag som verkar internationellt skyldiga att 
dokumentera prissättningen på transaktioner med företag i intressegemenskap. De företag som 
berörs är de som har en ägarandel på mer än 50 procent i ett utländskt intresseföretag. 
Dokumentationskravet gäller också om det svenska företaget ägs till mer än 50 procent av ett 
utländskt företag, då för det svenska företaget. (Skatteverket, 2007a) 
 
Enligt Regeringens proposition är globaliseringen en anledning till kravet, nationsgränserna 
har inte längre så stor betydelse för lokaliseringen av företagets verksamhet. I multinationella 
koncerner får därför prissättningen av varor och tjänster mellan dotterföretagen stor betydelse 
för de enskilda ländernas skatteunderlag. Att införa ett dokumentationskrav förenklar för 
myndigheterna att bevaka det skatteunderlag landet anser sig ha rätt till. 
(Finansdepartementet, 2006, s 87) 
 
Det svenska skatteverket använder OECD:s riktlinjer för internprissättning som grund för att 
beskriva vilka metoder som är tillåtna att använda. De ges även en öppning för andra metoder 
förutsatt att den överensstämmer med armlängdsprincipen (Skatteverket, 2007b). 
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2.2 Metoder för internprissättning 
 
Enligt OECD:s riktlinjer finns det två huvudtyper av internprissättningsmetoder för att 
beräkna internpriset med armlängdsprincipen som bas: de traditionella transaktionsbaserade 
metoderna samt de vinstbaserade metoderna. Av dessa två typer av metoder föredrar både 
OECD och svenska Skatteverket de transaktionsbaserade metoderna, eftersom de anses vara 
mer direkta (Tyrrall & Atkinson, 1999, s 28). De transaktionsbaserade metoderna är 
comparable uncontrolled price metoden, resale price metoden, cost plus metoden. Profit split 
metoden och transactional net margin metoden utgör de vinstbaserade metoderna (ibid). 
 
Vid användning av comparable uncontrolled price metoden baseras internpriset på 
marknadspriset för jämförbara varor och tjänster, där transaktionerna skett mellan köpare och 
säljare utan intressegemenskap. Resale price metoden utgår från det pris för vilket en produkt, 
som köpts från en säljare i intressegemenskap, säljs vidare till en oberoende köpare. Cost plus 
metoden grundas på kostnaden för att producera eller köpa en vara eller tjänst med tillägg för 
varje leds kostnader och ett marknadsmässigt vinstpålägg. (Skatteverket, 2007b) 
 
Profit Split metoden innebär att en intern vinst som uppkommit vid en transaktion mellan 
närstående parter fördelas mellan de berörda företagen på ett ekonomiskt välgrundat sätt. 
Transactional net margin metoden innebär att ett företags rörelseresultat som uppstår vid en 
transaktion med ett närstående företag relateras till en lämplig bas bestående av t.ex. 
kostnader, omsättning eller tillgångar (ibid). Vidare kommer denna uppsats endast att 
behandla cost plus metoden. 
 

2.2.1 Cost plus metoden 
Cost plus metoden används oftast i de fall då företagen vill förvissa sig om att en rättvis 
ersättning utgår för tillverkning av produkter och tillhandahållande av interna tjänster (Tyrrall 
& Atkinson, 1999, s 28). Kostnaden för producenten ligger ofta till grund för beräkningen av 
internpriset enligt metoden, utöver detta läggs en marginal på för att slutligen beräkna ett 
passande armlängdspris som säljaren erhåller i utbyte mot sina varor eller tjänster. I den 
adderade marginalen ingår både direkta och indirekta produktionskostnader, och OECD 
menar att historiska kostnader ska användas som bas vid marginalberäkningen. Detta följer 
också många skattmyndigheter trots att historiska kostnader varierar i takt med fluktuerande 
omständigheter, vilket betyder att det i vissa fall kan vara bättre att använda någon form av 
genomsnittskostnad under en begränsad period (ibid). Vid användningen av kostnadsbaserade 
internprissättningsmetoder består kostnaden vanligtvis av standardkostnad, detta på grund av 
att den faktiska kostnaden för vidare produktionsineffektivitet till den köpande enheten (ibid).  
 
Det finns två beslut att ta ställning till när det gäller att beräkna vinstmarginalen, vad 
vinstmarginalen baseras på och vilken vinstnivå som tillåts (Anthony & Govindarajan, 2007, s 
235 f). Den mest använda och kanske enklaste grunden för att beräkna vinstmarginalen är en 
procentsats av kostnaden, en nackdel är dock att ingen hänsyn tas till fordrat kapital. 
Begreppsmässigt är procent av investeringar en bättre bas, men har också nackdelar då det 
kan vara svårt att beräkna de investeringar som ligger till grund för en viss produkt. De olika 
enheterna som tillämpar internprissättning kommer att bedömas utifrån dess prestationer och 
mer exakt vinsten, vinstmarginalen ska därför sättas på samma nivå som den hade varit om 
enheten var ett självständigt företag och sålde sina produkter till utomstående kunder (ibid). 
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Figur 2:1 visar hur vinstmarginalen, här kallad ”mark-up”, är lika stor procentmässigt oavsett 
om företaget är oberoende eller om de ingår i en koncern.  
 

Oberoende  
Norsk distributör 

Oberoende  
Svensk tillverkare 

Nettoförsäljning svensk tillverkare   165 
Kostnad för tillverkade varor  - 150 
Bruttovinst   = 15 
”Mark-up”   =15/150 = 10 % 

 
 

Norsk distributör 
(dotterföretag) 

Svensk tillverkare 
(moderföretag) 

Kostnad för tillverkade varor      100 
Kostnadsbas + ”Mark up”  =100 + 10 % 
Internt pris   =100 * 1,1 = 110 

 
Figur 2:1. Internprissättning med cost plus metoden. Efter ” Skatteverkets information om 
dokumentation av prissättning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap” av 
Skatteverket, 2007, SKV M 2007:25. 
 
För att illustrera kännetecknen för de kostnadsbaserade internprissättningsmetoderna, 
exempelvis cost plus metoden, kan den multiplicerande metoden användas. Priset räknas då ut 
genom att kostnaden multipliceras med en fast procent, priset kan exempelvis vara 120 
procent av kostnaden. Ett alternativ till den multiplicerande metoden är den adderande eller 
tilläggande metoden, se figur 2:2, här bestäms det interna priset av den verkliga kostnaden 
plus en fast summa i kronor. Adderande metoden är mer optimal att använda än den 
multiplicerande därför att med ett multiplicerat vinsttillägg ökar säljdivisionens inkomst 
proportionellt med produktionskostnaden och detta gör att det inte finns motiv eller drivkraft 
att investera för att ha koll på kostnadseffektiviseringar. De adderade tilläggen, där 
kostnadsbesparingar inte påverkar tillägget negativt, finns det motiv till att 
kostnadseffektivisera då ett lägre internpris gör att efterfrågan på produkten från den köpande 
divisionen ökar. (Sahay, 2003) 
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Norsk distributör 
(dotterföretag) 

Svensk tillverkare 
(moderföretag) 

Kostnad för tillverkad vara      100 
Kostnadsbas + ”Mark up”  =100 + 10  
Internt pris   =110 
 
Internpris efter kostnadseffektivisering 
Kostnad för tillverkad vara       90 
Kostnadsbas + ”Mark up”  = 90 + 10 
Internt pris   =100  

 
Figur 2:2. Internprissättning med adderande cost plus metoden. Efter ”Transfer Pricing 
Based on Actual Costs” av Sahay, S. A., 2003, Journal of Management Accounting Research 
15, s 177-192. 
 
Fördelar med att använda cost plus metoden är bland annat att det möjliggör att leverantören 
kan ha ett resultat- eller räntabilitetsansvar (Arvidsson, 2001, s 285 f). Det blir möjligt att 
garantera en tillfredsställande vinst på slutprodukten förutsatt att erforderliga priser kan tas ut. 
Prissättningen på slutprodukten kan styras genom att företaget har kontroll över vinstpålägget 
i tidigare led. Cost plus metoden minskar behovet av interna förhandlingar då den fungera 
som en prissättningsrutin. Nackdelar med cost plus metoden är att både kostnadsdelen i priset 
och påläggen kan ses som godtyckliga. Priset kan leda till en missvisande bild av enheternas 
resultat och ger inte den styrningsfunktion som andra metoder ger. Automatiskt vinstpåslag 
ger enheterna dålig motivation. (ibid) 
 

2.3 Internprissättningsprocessen 
 
När enheter inom ett företag köper och säljer produkter till varandra måste hänsyn tas till två 
viktiga punkter; ska företaget själv producera varan inom företaget eller ska den köpas från en 
utomstående leverantör? Om varan produceras inom företaget, vilket pris ska transaktionen 
mellan enheterna bära? (Anthony & Govindarajan, 2007, s 231) 
 
Eftersom chefer utvärderas och kompenseras baserat på redovisat resultat för deras enhet 
påverkas deras beslutsfattande av den metod som används för att bestämma internpriser. Detta 
betyder att internprispolicyn är ett viktigt styrverktyg i företagsledningen för att koordinera 
självstyrande underordnade divisioner. (Sahay, 2003) 
 
Internprissättningsprocessen i en organisation påverkas till stor del av tre viktiga faktorer 
(Lantz, 2000, s 35 ff): 

 Den mängd investeringar som är speciellt öronmärkt för en viss typ av transaktion. 
 Den frekvens med vilken transaktionen inträffar och vilken kvantitet som överförs vid 

varje transaktion. 
 Den grad av osäkerhet och/eller komplexitet som kännetecknar transaktionen. 
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2.3.1 Internprissättningens dimensioner 
För att förenkla utformningen av internprissättningen och värderingen av olika prestationer 
kan olika dimensioner utskiljas, exempelvis rum, tid, metod, beslut och ansvar. 
Rumsdimensionen avser bredd och djup. Bredden handlar om vilka prestationer som ska 
prissättas och avräknas. Djupet avser hur detaljerat underlaget ska vara, vilken ekonomisk 
information priset på olika prestationer ska innehålla och vilka parter som påverkas. 
Tidsdimensionen handlar om tidshorisont, kostnadsbaserad prissättning kan avse 
enperiodskostnader eller flerperiodskostnader och marknadspriser kan vara mer eller mindre 
långsiktiga. Metodvalet avgör administrationen, internprissättningen måste göras så att dess 
förväntade nytta överväger kostnaden. Beslutsdimensionen handlar om hur befogenheterna är 
fördelade, vem som har rätt att fatta beslut om priser och kvantiteter av internprestationer. 
Ansvarsdimensionen handlar om priser vad gäller kalkyler, kvantiteter och kvaliteter, det vill 
säga hur möjligheterna är fördelade i företaget i fråga om värdemässig och kvantitativ 
påverkan av internprestationerna. (Arvidsson, 1972, s 57 f)  
 
Internprissystemets omfattning i ett företag är en viktig policyfråga, det gäller att fastställa 
vad som gäller. Beroendet mellan företagsenheterna är en utgångspunkt, vid stort beroende 
kan centralt reglerade internpriser och internprestationsvolymer vara att föredra och vid litet 
beroende kan det centralt räcka med att styra med uppställande av principer och vissa 
restriktioner. (Arvidsson, 1972, s 58)   
 

2.3.2 Principer för internprissättning 
Vid internprissättning är vinstoptimering för hela företaget samt vinstoptimering för varje 
decentraliserad enhet, effektiva incitament på enhetsnivå. Vilket betyder att 
internprissättningsmodellerna kan struktureras i termer av två dimensioner, autonomi och 
optimalitet. Autonomi anger till vilken utsträckning den enskilda decentraliserade enheten kan 
fatta självständiga beslut, exempelvis gällande internprissättningen. Optimalitet visar till 
vilken grad skillnader kan uppstå i praktiken jämfört med vad som teoretiskt var avsett med 
internprismodellen, vilket ofta beror på att modellen inte är överensstämmande med 
verkligheten. Utifrån detta kan fyra internprissättningsprinciper formuleras, vilkas framgång 
är helt beroende av den specifika situation som organisationen och dess enheter befinner sig i, 
se figur 2:3. (Lantz, 2000, s 35 ff)  
 
 
 Sannolikhet för aggregerad optimalitet 

 
Hög Låg 

 
 
 

Principal-agent-
principen 

Vägvisar-
principen  Hög 

 
Autonomi 
 

Låg 

 
 Diktator-

principen 
Integrations-

principen  
 
 
Figur 2:3. Fyra principer för internprissättning. Efter ”Internprissättning med effektiva 
incitament” av B. Lantz, 2000, Kungälv: BAS, s 35. 
 
Integrationsprincipen innebär att fördelarna med att tillämpa internpriser inte överväger de 
kostnader som uppstår för att styra internmarknaden, istället borde de berörda enheterna 
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integreras vertikalt inom organisationen. Denna situation uppstår när en 
internprissättningsmodell leder till låg autonomi för den säljande enheten samt låg sannolikhet 
för aggregerad optimalitet (Lantz, 2000, s 35 ff). Diktatorprincipen klargör att optimala 
internpriser bestäms centralt och aktörerna på den interna marknaden får anpassa sitt agerande 
till dessa givna priser, vilket gäller då autonomin är låg samtidigt som sannolikheten för 
aggregerad optimalitet är hög. Säljaren på den interna marknaden kommer inte att maximera 
sin egen vinst då priserna är centralt bestämda, samt får enligt denna princip inget incitament 
till att upprätthålla optimumet. Vägvisarprincipen ligger till grund i de fall där endast målet 
med internmarknaden görs klart centralt, medan enheterna själva får bestämma hur den 
faktiska verksamheten dem emellan ska se ut. Vidare så uppstår denna situation då autonomin 
tillåts vara hög, men sannolikheten för optimalitet är låg i en viss internprissättningspolitik. 
Ett problem som kan uppstå är att säljaren kan förväntas agera för att maximera den egna 
vinsten snarare än vinsten på aggregerad nivå. Prinicpal-agent-principen innebär att 
principiella regler för hur internmarknaden ska fungera är fastställda. Principen bygger på att 
säljarens maximering av den egna vinsten även leder till en maximering av den aggregerade 
vinsten, vilket kan inträffa då både autonomin och sannolikheten för optimalitet på 
internmarknaden är hög. (ibid) 
 

2.3.3 Solomons ekonomistyrningsmodell 
Ett decentraliserat företag är mer än summan av dess divisioner, detta genom att de interna 
relationerna som skapar och upprätthåller organisationen genererar ett mervärde (Solomons, 
1965, s 160). Solomons ekonomistyrningsmodell, figur 2:4, innebär att mer avancerade 
principer krävs i takt med att internmarknadsrelationerna blir allt viktigare, vidare ökar 
komplexiteten i administrationen av internprissättningssystemet med graden av 
betydelsefullhet i situationen (Lantz, 2000, s 50 ff). Internpriser är en viktig del av 
vinstberäkningssystemet och dessa priser måste vara så korrekta som möjligt eftersom de 
används för att utvärdera de separata enheternas prestationer (Solomons, 1965, s 160 ff). De 
olika enheterna ska också kunna motiveras att verka för företaget som helhets bästa genom 
internprissättningen, vidare kan en felaktig prissättning orsaka att enheterna endast stävar 
efter att maximera sin egen vinst medan organisationens vinst minskar. När transaktioner 
mellan divisioner i organisationen står för en betydande del av de totala transaktionerna är det 
uppenbart att divisionens relativa lönsamhet till stor del kan påverkas av 
internprissättningsmetoden, vilket betyder att ju viktigare transaktionerna är desto mer 
beroende är vinstberäkningssystemet av internprissättningen. (ibid) 
 
 
 Betydelse av produkten 

 
Stor Liten 

Existerar 
 
Extern marknad 
 

Existerar ej 

 
Marknaden bestämmer internpriset 

 
Tvådelade tariffer 

 
Förhandla om priset  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:4. Solomons ekonomistyrningsmodell. 
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Om en perfekt extern marknad finns är den optimala internmarknadspolicyn alltid att låta 
aktörerna på den interna marknaden själva välja sina kunder och leverantörer, vilket innebär 
att marknaden bestämmer internpriserna (Lantz, 2000, s 50 ff). När den interna produkten inte 
är av stor betydelse samtidigt som det inte finns någon extern marknad bör enheterna 
förhandla om priset, vilket normalt leder till ett internpris bestående av självkostnad plus en 
rättvis vinst. Om den interna produkten istället är en viktig del av den säljande enhetens 
output parallellt med tillgänglig produktionskapacitet är tvådelade tariffer att föredra vid 
internprissättningen. Den variabla delen utgörs av marginalkostnaden och den fasta delen ska 
täcka samkostnader samt ge möjlighet till en vinst för säljaren. När produktionskapaciteten 
inte räcker till och resursknapphet råder måste istället alternativkostnadstänkande styra 
internprissättningen. (ibid) 
 

2.3.4 Risk  
De beslut som fattas av organisationens olika enheter kan komma att påverka aktiviteter i 
företaget som ligger utanför deras ansvarsområde, då aktiviteterna är inbördes beroende och 
bildar en kedja. Detta innebär att riskmoment i underordnade enheter alltid bärs av den 
överordnade enheten, men även andra relaterade enheter. Vidare finns det två olika 
utvärderingssystem inom organisationen mellan uppdragsgivare (principal) och 
uppdragstagare (agent), ett system där utvärderingen påverkas av händelser utanför agentens 
kontroll samt ett system där utvärderingen ej påverkas av händelser utanför agentens kontroll. 
Om agentens ansvar utvärderas med hänsyn till förekomsten av risk kommer beslut som är 
gynnsammare för helheten att fattas, då belöning har en stor betydelse vid fördelning av 
ansvar och styrning av verksamheten. (Ewing, 1992, 30 ff)  
 
Rörelserisk kan delas upp i fyra delriskmoment: strategisk risk, volymrisk, driftrisk och 
prisrisk. Strategisk risk är av långsiktig art och rör beslut om anskaffande eller avveckling av 
kapacitet, främst handlar det om vilka produkter som skall erbjudas till marknaden och vilka 
egenskaper dessa skall ha. Volymrisk är beroende av kortsiktiga beslut som gäller 
produktionskapacitet och anpassning till efterfrågad produktvolym, men kan även handla om 
möjligheten att kunna utnyttja befintlig kapacitet för alternativ produktion. Driftrisk är 
förknippad med beslut som produktionsvolym, kvalitet på produkterna, produktion vid 
angiven tidpunkt samt effektivitet i resursanvändningen. Prisrisk avser beslut som påverkar 
förhållandet mellan anskaffningspris av företagets resurser och försäljningspris. Utöver dessa 
riskmoment finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till, vilken benämns logistikrisk som är 
förknippad med de logistiska flödena av väsentliga insatsresurser. (Ewing, 1992, s 40 ff) 
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2.4 Analysmodell  
 
De litteraturstudier som gjorts ligger till grund för upprättandet av en modell för analys av 
tillämpningen av cost plus metoden, figur 2:5, samt vilka faktorer som påverkar 
internprissättningsprocessen. 
 
De interna transaktionerna som sker inom ett multinationellt företag, över landsgränser, ska 
vara i enlighet med lagar, regler och principer. Dessa består av armlängdsprincipen, 
skatteverkets dokumentationskrav samt OECD:s riktlinjer, och utgör grunden för 
internprissättningsprocessen. För att bestämma värdet på de interna transaktionerna finns det 
två olika typer av metoder, de transaktionsbaserade samt de vinstbaserade. Vi har valt att 
fokusera på cost plus metoden, som är en av de transaktionsbaserade metoderna vilka 
rekommenderas av både Skatteverket och OECD. Cost plus metoden delar upp internpriset i 
en kostnadsdel samt en del som utgör vinstmarginal. Den valda internprissättningsmetoden 
påverkas av ett antal faktorer under processen för internprissättningen, exempelvis 
dimensioner, självstyrandegrad, uppkomst av skillnader jämfört med planerat, extern 
marknad, produktens betydelse för den självständiga enheten samt risk. Analysmodellen 
mynnar ut i två forskningsfrågor vilka är ett resultat av ovanstående litteraturstudier och som 
slutligen ska besvaras i analysen. 
 
 

Interna transaktioner i MNC:s 
 Armlängdsprincipen 
 Dokumentationskrav 
 OECD 

Transaktionsbaserade metoder 
 Comparable Uncontrolled 

Price Method  
 Resale Price Method 
 Cost Plus Method 

Vinstbaserade metoder 
 Profit Split Method 
 Transactional Net Margin 

Method 

FF1: Hur tillämpar företag cost plus 
metoden? 

FF2: Vilka faktorer påverkar 
internprissättningsprocessen? 

Cost Plus Method 
Kostnad + Vinstmarginal = Internpris 

 

Internprissättningsprocessen 
 Internprissättningens dimensioner 
 Principer för internprissättning 
 Solomons ekonomistyrnings modell 
 Risk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:5. Analysmodell.
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3. Metod 
I detta kapitel kommer de datainsamlingsmetoder vi valt för att kunna svara på 
forskningsfrågorna och därigenom uppfylla syftet med studien att presenteras.  
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
 
Då vi i vår studie valt att studera Älvsbyhus där vi parallellt på uppdrag dokumenterar 
internprissättningen har vi kunnat följa företaget på nära håll. Vi har försökt tolka företagets 
handlingar genom samtal med aktörerna inom organisationen. Detta är i enhet med 
aktörssynsättet som handlar om att förstå sociala helheter och är inriktat på att kartlägga den 
betydelse och innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar och den omgivande miljön 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s 68 f). Analytiskt synsätt är däremot inriktat mot att förklara en 
objektiv verklighet och strävan efter att hitta orsak/verkan samband. Kunskapen som 
utvecklas i det analytiska synsättet ska ha en individoberoende karaktär och vara oberoende 
av subjektiva upplevelser (Arbnor & Bjerke, 1994, s 65 f). I vår studie utgår vi från befintlig 
teori och metoder för internprissättning och försöker tolka hur metoden tillämpas genom att 
analysera företagets handlingar. Detta är inspirerat av analytiskt synsätt, vi vill därför 
benämna vår studie en analytiskt influerad aktörsstudie.  
 
Det finns tre olika angreppssätt en forskare kan använda för att relatera teori och verklighet 
till varandra, dessa är deduktion, induktion och abduktion. Vi har valt att arbeta deduktivt 
genom att ta avstamp i den befintliga teorin och allmänna principer för att dra slutsatser om 
enskilda företeelser. På detta sätt kan objektiviteten i studien stärkas och risken att den 
påverkas av våra subjektiva uppfattningar minskar. (Patel & Davidson, 2003, s 23) 
 

3.1.1 Vetenskaplig strategi 
Då fokus i vår studie ligger på att studera internprissättningsprocessen i Älvsbyhus är 
fallstudie den bäst lämpade undersökningsstrategin, detta eftersom vi vill ge studien ett djup 
hellre än bredd. Vi har valt att illustrera det speciella för just vårt fall i dess naturliga miljö 
genom att titta på en undersökningsenhet, samtidigt som flera typer av källor används för att 
samla in data. Fallstudie med en undersökningsenhet ger möjlighet att finna detaljer som inte 
hade noterats vid ytligare studier (Denscombe, 2000, s 42). 
 

3.2 Vetenskaplig metod 
 
För att uppnå studiens syfte, som är att beskriva internprissättningen i ett specifikt företag, har 
vi valt en kvalitativ ansats. I en kvalitativ studie är den centrala analysenheten ord, och kan 
vidare förknippas med beskrivande och småskaliga studier (Denscombe, 2000, s 204 f). 
Kvalitativ data karaktäriseras av dess detaljrikedom och fyllighet baserad på forskarens 
möjlighet att undersöka något i dess rätta miljö istället för att fokusera på specifika faktorer 
(ibid). Kvalitativ data ger en möjlighet till inblick snarare än statistisk analys (Bell, 2000, s 
13). Vidare ger denna ansats en möjlighet att erhålla den fördjupade information som krävs 
för att nå syftet. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 
 
De data som samlats in under studiens gång är av två typer; sekundärdata samt primärdata. 
Relevant sekundärdata som samlats in för vår studie återfinns i litteraturstudier medan våra 
primärdata redovisas i empirikapitlet. Nedan redogörs för insamlingsmetoderna för de olika 
typerna av data. 
 

3.3.1 Sekundärdata 
För att nå lämplig litteratur som har anknytning till det studerade området har Luleå Tekniska 
Universitets söktjänster använts. De databaser vi använt oss av är Lucia och Libris, samt 
artikeldatabaserna affärsdata, Ebsco och Emerald. I dessa användes sedan sökorden 
internprissättning, transfer price, armlängdsprincipen, arm’s length principle, intercompany 
transactions, internal pricing, cost plus method, cost-based pricing. Utöver dessa databaser har 
sökningar även gjorts på www.google.se för att nå aktuell information från myndigheter och 
liknande.  
 
Ytterligare information som är mer specifik för det studerade företaget har erhållits direkt från 
vår kontaktperson på Älvsbyhus. Dessa data är att betrakta som empiri i vår studie, och den 
kommer vidare att benämnas ekonomisk information. 
 

3.3.2 Primärdata 
Datainsamlingsmetoden vi har valt att använda oss av besöksintervjuer för att samla in det 
primärdata som studien kräver, underlaget för intervjuerna återfinns i bilaga A. En intervju 
beskrivs som en målmedveten diskussion mellan två eller fler personer (Denscombe, 2000, s 
130 f). Vidare så tillåter en intervju forskaren att samla in giltig och pålitlig data som är 
relevant för de ställda forskningsfrågorna och syftet (ibid). Fördelarna med besöksintervjuer 
är att öppna frågor lättare kan besvaras samt fler och mer komplicerade frågor kan ställas, 
eftersom oklarheter lätt kan redas ut (Dahmström, 2000, s 71 ff). Vi har valt att genomföra 
semistrukturerade besöksintervjuer, eftersom vi anser att det är den metod som är bäst lämpad 
för att nå den data som krävs för att kunna svara på forskningsfrågorna och därigenom 
uppfylla syftet med studien. Semistrukturerade intervjuer innebär att den intervjuade kan 
utveckla sina svar och idéer samt ge öppna svar medan intervjuaren utgår från en färdig lista 
med ämnen som ska behandlas och besvaras (Denscombe, 2000, s 135). 
 
Intervjuer har gjorts med tre personer inom Älvsbyhus som vi anser har den bästa kunskapen 
om internprissättningen inom organisationen. Vi har valt att intervjua Lars Nilsson som är 
ekonomichef för hela Älvsbyhus koncernen och har arbetat inom organisationen i 20 år, Kent 
Johansson som är marknadsdirektör sedan 1999 och ansvarar för husförsäljningen på alla 
marknader samt Donald Johansson som har störst och djupast kunskap om företaget efter 30 
år som VD. Donald och Kent Johansson är son och sonson till grundaren av Älvsbyhus samt 
ägare av hälften av koncernen. Då uppslaget till denna studie är baserad på ett uppdrag från 
Älvsbyhus har vi haft access till den ekonomiska information som ligger till grund för 
internprissättningen i koncernen vilket har inkluderas i empirin. Älvsbyhus storlek gör det 
svårt att hitta ytterligare intervjupersoner med relevant kunskap, vidare anser vi att fler 
intervjuer inte hade bidragit till studien utan snarare tagit upp dyrbar tid både ur företagets och 
vårt perspektiv. Intervjuerna gjordes i Älvsbyn på Älvsbyhus huvudkontor där respondenterna 
intervjuades på sina respektive arbetsrum. Varje intervju varade ungefär en timme och en 
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digital ljudinspelning gjordes. Respondenterna fick inte tillgång till intervjufrågorna innan 
intervjun för att vi skulle få deras egna synpunkter och svar. Vi ville inte att de inte skulle ha 
diskuterat frågorna sinsemellan innan intervjutillfället. 
 

3.6 Analysmetod 
 
Analysen är baserad på vår analysmodell, figur 2:5, detta för att underlätta förståelsen och 
systematiken i studien. Analysmodellen visar de olika stegen i processen som har tagit oss 
fram till uppfyllandet av syftet. Det empiriska materialet har i analysen ställts mot den gjorda 
litteraturstudien för att jämförelser och tolkningar ska kunna göras, utifrån detta har sedan 
slutsatser och egna reflektioner gjorts.  
 

3.7 Metodproblem 
 
God validitet är att undersöka det som avses att undersöka och god reliabilitet är att göra 
undersökningen på ett tillförlitligt sätt (Patel, 2003, s 98). Eftersom detta är en kvalitativ 
studie har inte begreppen samma innebörd som vid kvantitativa studier. Det handlar i en 
kvalitativ studie inte om att validiteten enbart relaterar till själva datainsamlingen utan det 
krävs god validitet genom hela undersökningsprocessen (Patel, 2003, s 103). För att förenkla 
för läsaren att följa undersökningsprocessen och på så sätt kunna bedöma validiteten, har vi 
försökt att tydligt redogöra för processens gång. I vår studie har validiteten ökats genom att vi 
kommit mycket nära det studerade objektet och våra respondenter. Intervjuerna har mer 
utformats som diskussioner där respondenten har kunnat styras in på önskat område. För att 
ytterligare stärka validiteten har respondenterna funnits till hands under hela studien för att 
komplettera svar vid behov. Det som minskar validiteten i vår studie kan vara att endast ett 
företag har studerats och inga generaliseringar kan göras. 
 
Reliabilitet anger hur tillförlitligt ett mätinstrument är, det vill säga till vilken grad studien 
skulle kunna upprepas och ge samma resultat (Bell, 2000, s 89). Vi har undersökt hur 
Älvsbyhus tillämpar cost plus metoden och vilka faktorer som påverkar 
internprissättningsprocessen. Om samma studie skulle genomföras av någon annan så skulle 
troligtvis inte samma resultat uppnås. Detta minskar reliabiliteten, vilket kan tänkas bero på 
att vi blev kontaktade av Älvsbyhus med en önskan att utföra ett specifikt uppdrag. Vidare så 
anser vi att en djupare kontakt skapats än vad som hade varit möjlig i annat fall eftersom ett 
ömsesidigt beroende förelåg. Det är möjligt att samma slutsatser hade kunnat dras av någon 
annan på basis av andra data, men vi anser ändå att resultatet av vår studie kan bidra med ett 
djupgående resonemang. De semistrukturerade intervjuerna har gett möjlighet för fria 
tolkningar ur både respondentens samt vår synvinkel, vilket kan minska reliabiliteten. För att 
öka reliabiliteten har besöksintervjuerna spelats in och upprepning av respondentens svar har 
gjorts för att kontrollera att svaren uppfattats rätt och stämmer. 
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4. Älvsbyhus 
Kapitlet innehåller den data som samlats in genom intervjuer på det studerade företaget 
Älvsbyhus, men även annan information av sekundär art som hämtats från ekonomiska 
dokument redovisas. 
 

4.1 Organisationen 
 
Göran och Gunnar Johansson startade 1944 Norrfjärdens Träförädling, med inriktning på 
färdiga inredningar. I mitten av 1950-talet utvecklades verksamheten, idén var enkel, att 
producera hus i moduler som färdigställs inomhus. Både modulmetoden och det mycket 
förmånliga priset väckte uppmärksamhet vid lanseringen. Under 1970- och 1980-talen växte 
produktionen men det var först 2001 som årsproduktionen gick över tusen hus. Sedan dess har 
produktionen nästan fördubblats och koncernens expansion har lett till att bolag har bildats i 
de nordiska grannländerna. Älvsbytalo OY (Finland) bildades 1985, Älvsbyhus Norge AS 
1996 samt Älvsbyhus Danmark A/S 2005. Idag är Älvsbyhus koncernen en av nordens största 
tillverkare av prefabricerade sektionshus av trä med affärsidén att sälja och tillverka 
färdigmonterade, källarlösa trähus i 1 eller 1,5 plan till marknadens lägsta pris. Under 2007 
var omsättningen för koncernen 1 624 miljoner, över 1700 hus såldes varav 689 hus i Finland, 
152 hus i Norge och 79 hus i Danmark. Resultatet för koncernen efter skatt blev 370 miljoner 
vilket var en förbättring jämfört med 310 miljoner 2006. Koncernen hade under 2007 375 
anställda, av de var 280 anställda i Sverige, 83 i Finland, 11 i Norge och 2 i Danmark. 
 
Älvsbyhus koncern är utbredd över de nordiska ländernas marknader och år 2007 stod Sverige 
för 46 procent av företagets marknadsandel, Finland 40 procent, Norge 9 procent medan 
Danmark stod för 5 procent räknat på omsättning och antal vinstavräknade hus. Exporten står 
därmed för cirka 55 procent av försäljningen. Norge, Danmark och Finland har egna 
aktiesällskap som var för sig drivs av en VD, men i de olika länderna där dotterbolagen är 
placerade finns även fristående försäljning som i sig är egna bolag och drivs på agentbasis. 
Älvsbyhus största konkurrenter är i Sverige Trivselhus, Myresjöhus och Smålandsvillan, i 
Norge Mesterhus och Block Watne, i Finland Kastelli, Jukka-Talot och Omatalot, samt i 
Danmark Trelleborgshus och många små bolag bland annat tillverkare av stenhus.  
 
Älvsbyhuskoncernen ägs helt och hållet av Älvsbyhus Intressenter AB, där familjerna Rune 
Andersson och Donald Johansson via bolag är lika stora ägare. Figur 4:1 nedan visar 
Älvsbyhus koncernstruktur.   
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 Älvsbyhus Intressenter AB
556526-5591 

Älvsbyhus AB
556573-8811 

Älvsbyhus Transport AB
556280-0580 

Sävelyckan AB
556262-6175 

AB Älvsbyhus Bygg 
556603-7080 

Älvsbyhus i Bjärnum AB 
556368-2813 

Älvsbyhus Väst AB
556602-4781 

Bothnia Industrier AB
556251-0528 

AB Älvsby Träindustrier
556242-4068 

Älvsbyhus Norge AS
975955885 

Älvsbytalo OY
0618470-1 

Älvsbyhus Danmark A/S
29217920 

Vålberg Karlstad Ris 2:4 HB 
969728-1211 

 

 
Figur 4:1. Koncernstruktur. 
 
Älvsbyhus, med huvudkontor i Älvsbyn, har ett 40-tal försäljningskontor i Sverige, Finland, 
Norge och Danmark. Produktionen sker i fyra fabriker varav tre är placerade i Sverige samt 
en i Finland. Fabriken i Älvsbyn har kontroll på hela kedjan från trä till färdigt hus, här 
produceras de moduler som går till Danmark, Norge och Finland. Till den finska 
produktionsfabriken levereras utöver monteringsfärdiga hus i moduler även materialsatser till 
monteringsfärdiga hus. Till de två andra svenska produktionsenheterna levereras endast 
materialsatser till monteringsfärdiga hus. Leveranser av varor eller tjänster från de utländska 
företagen till Sverige förekommer inte.  
 
De typer av transaktioner som förekommer mellan Älvsbyhus Sverige och de utländska 
bolagen är monteringsfärdiga hus samt materialsatser till monteringsfärdiga hus. 
Monteringsfärdiga hus innebär att huset levereras i moduler där golv, väggar och innertak är 
monterade. El, VVS, badrum och klädvårdsrum är färdiginstallerade samt köksskåp, vitvaror 
och garderober. Det som återstår att göra när huset är på plats är tapetsering och 
golvbeläggning, som utförs av Älvsbyhus hantverkare. Materialsatser till monteringsfärdiga 
hus är allt material som behövs för att montera ett komplett Älvsbyhus, där monteringen av 
modulerna sker på annan plats än produktionen av materialsatsen. Dessa moduler utgör sedan 
det monteringsfärdiga huset. 
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Produkten Älvsbyhus saluför är standardiserade kataloghus, de som finns i katalogen är också 
de som erbjuds ut till kund med möjlighet till komplettering genom cirka 300 tillval mot en 
förkalkylerad kostnad. Vidare är produkten standardiserad redan i fabrik vilket gör att ett så 
lågt pris som möjligt kan sättas och bidra till upprätthållandet av Älvsbyhus affärsidé. I 
dagsläget har Älvsbyhus 17 olika husmodeller att erbjuda och kunden kan se priset direkt hos 
säljaren eller på hemsidan. Varje land har egna prislistor eftersom standarder och byggnormer 
är olika och det gör att produktionskostnaderna varierar mellan länderna trots att husmodellen 
är den samma. I Norge finns till exempel andra krav än i Sverige på avståndet mellan 
takstolarna. Husets utpris till kund i respektive land bestäms först och främst efter husmodell 
men också efter län det byggs i, detta beror på transportkostnaden från fabriken.  
 
Internprissättningen började användas år 2006 när produktionen i Finland startades och 
koncernbildning av företaget skedde, och har sedan dess tillämpas inom organisationen. I de 
länder som Älvsbyhus har verksamhet är skattesatsen på företagsvinster nästan identisk, 
närmare bestämt 28 procent, det är bara Finland som har en något lägre skattesats nämligen 
26 procent. Detta är inte något som Älvsbyhus hade i åtanke i internprissättningsprocessen. 
Det nya dokumentationskravet påverkade inte heller internprissättningsrutinerna eller 
kontrollen över de interna transaktionerna, men däremot uppmärksammades det att priserna 
på vissa tillval var tvungna att justeras på grund av gamla uppgifter. Dokumentationskravet 
har även lett till att transaktionerna specificeras mer noggrant inom företaget, vilket tidigare 
bara redovisades som en klumpsumma. 
 

4.2 Tillämpning av cost plus metoden 
 
Varje husmodell i Älvsbyhus sortiment har en egen kostnadskalkyl och på grund av skillnader 
på husen beroende på vilket land de byggs i har också varje land egna kalkyler. Detta betyder 
att hustyp ”Freja” kostar olika att producera beroende på vilket land som är slutkunden.  
 
Internprissättningen i Älvsbyhus är transaktionsbaserad, och faktorer som påverkar valet av 
internprissättning är valuta, kostnader och löner. Internpriset utgörs av ett dagskalkylpris, där 
det vart 5:e år görs en ny kalkyl samt även vid större standardförändringar och nya 
bestämmelser som påverkar internprissättningen. Älvsbyhus använder sig av en cost plus 
metod, där allting prissätts netto efter det att totala produktionskostnader har fastställts för 
respektive produkt. Kostnaderna styr all verksamhet inom organisationen då affärsidén kräver 
kostnadseffektivitet i alla led. ”Det är ett arbete som pågår kontinuerligt, förhoppningsvis 
varje timme” säger Älvsbyhus VD Donald Johansson. Om utgångspunkten för prissättningen 
istället hade varit vad marknaden vill och kan betala efterlevs inte längre affärsidén.  
 
När internpriset bestäms är utgångspunkten de kalkylerade kostnaderna som uppstår vid 
produktion inklusive OH-kostnader, sedan läggs en vinstmarginal på för att slutligen resultera 
i ett internpris. Figur 4:2 visar ett exempel med fiktiva siffror. Kostnadsbegreppet inkluderar 
alla kostnader som uppkommer i samband med att produkten tillverkas, här räknas alltså även 
OH-kostnader in i det svenska ursprungspriset. Vinstmarginalen (”Mark up”) bestäms genom 
att en lönsamhetskalkyl görs och därefter fastställs en procentsats som är på en sådan nivå att 
lönsamhetsmålet kan nås och att även affärsidén efterlevs. Om det ej går att leva upp till 
affärsidén med gällande vinstpåslag kan denna komma att justeras. Summan av de totala 
kostnaderna och vinstmarginalen sätts sedan i relation till husets försäljningspris. Priset som 
Älvsbyhus Danmark betalar för just detta hus till Älvsbyhus Sverige är 75 procent av vad som 
faktureras den externa kunden. 
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Älvsbyhus 
Danmark A/S 

Älvsbyhus AB 
Sverige 

Kostnader i Sverige för tillverkade varor   200 
Kostnader i Danmark för tillverkade varor    20 
Kostnadsbas + ”Mark up”  =220 + 30 % = 286 
Försäljningspris till kund  =380 
Andel kostnad av försäljningspris =286 / 380 = 0,75 
Internt pris   75% av 380 = 286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 4:2. Internprissättning i Älvsbyhus 
 
Internprissättningen diskuteras till viss del med dotterbolagen, men då moderbolaget är 
helägare av dessa bolag uppstår inget förhandlingsläge samt produkterna tillhandahålls inte på 
en extern marknad varför kostnaderna måste stå i fokus. De diskussioner som förs med 
enheterna i Finland, Norge och Danmark ger till största del ett informationsutbyte då det i 
slutändan är huvudkontoret som tar alla beslut. Dotterbolagen har endast möjlighet att påverka 
sina egna kostnader, det vill säga de kostnader som uppstår i det land där bolaget är placerat, 
eftersom vissa kostnader som ligger utanför de utländska enheternas område tillkommer.  
 
Älvsbyhus erbjuder två typer av produkter, materialsatser till monteringsfärdiga hus samt 
monteringsfärdiga hus till vilka olika typer av tillval kan göras. Internprissättningen av 
tillvalen sker på samma vis som materialsatserna och monteringsfärdiga hus. Vid prissättning 
av de olika produkterna används alltid samma princip, den som bär den största kostnaden ska 
också få den största delen av intäkterna. Om ett dotterbolag köper en produkt där största delen 
av kostnaden uppstår inom det egna företaget blir priset på produkten lägre eftersom svenska 
enheten inte har så stora kostnader för just den produkten.  
 
De tillval som kunden gör till sitt beställda hus, till exempel andra köksluckor än vad som är 
standard, är också internprissatta. För att ta fram hur kundens försäljningspris ska fördelas 
internt har det även här tagits ställning till var kostnaden ligger. När det gäller köksluckor 
tillverkas de i Sverige och sätts in i huset innan leverans, kostnaden för luckorna och arbetet 
ligger i Sverige men det är säljaren i det internationella bolaget som sålt kunden det dyrare 
tillvalet. Tillval kan också vara ett kopplat garage, då ligger kostnader för material och 
produktion i Sverige men det internationella företaget får, förutom säljkostnader, kostnader att 
färdigställa det monteringsfärdiga garaget på plats. Beräkningar som dessa ligger till grund för 
hur fördelningen av förtjänsten blir, i vissa fall delas den lika 50 procent var eller om den 
större delen av kostnaden ligger i produktion och material kanske 80 procent till Svenska 
bolaget och 20 procent till det säljande. 
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4.3 Påverkande faktorer i internprissättningsprocessen 
 
Dotterbolagen har inga möjligheter att fatta egna beslut gällande internprissättningen som 
istället helt styrs från det svenska moderbolaget där utpriser och internpriser sätts med målet 
att nå lönsamhet på alla marknader. Internprissättningen gör vidare att dotterbolagen kan 
agera som de självständiga bolag de är, stordriftsfördelar uppstår även då organisationen kan 
samordnas och förändringar sker samtidigt i hela organisationen. Dotterbolagen kan inte hitta 
produkterna på en extern marknad, vilket gör att inga egna beslut kan fattas gällande 
internprissättningen. När det gäller den egna verksamheten (målning, montering etc.) har de 
utländska bolagen stor rörelsefrihet, då dessa kostnader ska bäras av dotterbolaget själv och 
även kan påverkas. 
 
I och med att bolagisering skett av de utländska enheterna kan de som arbetar i dotterbolagen 
jobba för att förbättra sitt resultat gentemot Älvsbyhus. Genom att använda internprissättning 
kan bolagen motiveras till att sänka sina övriga kostnader och bli mer effektiva då internpriset 
ligger fast, för att på så sätt öka sin egen vinst då varje hus som säljs av dotterbolagen ut till 
kund ger ett större bidrag. Dotterbolagen måste hålla sin lönsamhet i nivå med vad som 
kalkylerats, på detta vis nås det resultat som planerats i samband med att internpriserna 
fastställts. Klarar dotterbolaget ej av att hålla lönsamheten på en viss nivå påverkas 
internpriserna och dessa kan komma att ändras. Dotterbolagens resultat ligger till grund för 
utvärdering av enheten, men försäljningen är viktigast att fokusera på då en ökad volym leder 
till ett bättre resultat.  
 
I Älvsbyhus används internprissättningen för att leda verksamheten i utlandet och underlätta 
kontroller av dotterbolagens kostnader. Donald Johansson förklarar att ”internprissättningen 
har ju den funktionen att vi håller reda på vilket utav bolagen som gör det bästa jobbet och vi 
kan genom dotterföretagets resultat få en uppfattning om hur de anställda i bolaget agerar och 
gör sitt jobb”. 
 
Internprissättningen skapar motivation på det sätt att dotterbolagen är medvetna om att 
marginalen ska täcka alla kostnader samt ge den kalkylerade vinsten, vilket ger en bonus vid 
lyckat utfall men även den som direkt säljer husen erhåller provision på det totala 
försäljningspriset i form av en procentsats. VD:n i dotterbolagen har som uppgift att motivera 
agenterna att sälja fler hus. En ökad vinst i dotterbolagen ger en ökad vinst för organisationen 
som helhet och organisationens nytta ska maximeras genom att belöning sker till dotterbolag 
som håller sina uppsatta vinstmål. Vinsten är viktig enligt Donald Johansson eftersom ”den 
vinst som vi gör i de olika bolagen, den gör vi för att stärka det bolaget och skapa ramar och 
utrymme för framtida investeringar.” Ur ledningssynpunkt är det viktigt att hålla nere 
kostnader för alla enheter i alla led. Dotterbolagen arbetar för att maximera sin egen nytta, 
eftersom bonus på enhetens resultat och antal sålda hus utfaller. För att sedan få de olika 
enheterna att maximera hela organisationens nytta samordnas arbetet av marknadschefen. 
 
Internprissättningen är gjord för att den ska behållas genom hela företagets framtid, alltså på 
lång sikt och priserna påverkas exempelvis inte av fluktuerande timmerpriser. Det finns ingen 
avsikt att byta metod eller princip för internprissättningen, det som däremot kan komma att 
variera är själva internpriserna på grund av ändrade förhållanden. På kort sikt förekommer en 
del skillnader jämfört med vad som var avsett med internprissättningen, men eftersom 
Älvsbyhus arbetar långsiktigt med internprissättningen tas inte någon större hänsyn till mindre 
avvikelser som kan uppstå.  
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Dotterbolagen ska bara behöva fokusera på sin verksamhet då riskerna istället ska tas av 
moderbolaget. För att kunna hålla leveranstider utformas en planering där varje agents 
försäljning uppskattas, överstiger försäljningen den förväntade blir följden längre leveranstid 
för dessa hus men understiger försäljningen det planerade får dessa kunder husen snabbare. 
Vilket får en dålig effekt, då det inte sker rättvist.  
 
Internprissättningen påverkas inte direkt av risk, men en sådan aspekt läggs in i internpriset. 
Varumärke, utveckling, teknik, risk med mera ligger inräknat i påslaget på produkten som 
säljs till dotterbolagen. Det finska dotterbolaget har en större risk förknippat med 
verksamheten på grund av bundet kapital, än vad dotterbolagen i Danmark och Norge har. 
Volym och driftrisk finns både i Sverige och Finland men är inte lika stora i Danmark och 
Norge, som drabbas av en risk att inte sälja nog mycket för att bära sina kostnader. Donald 
Johansson anser att ”resultatet bör vara något högre i det dotterföretaget som har en större 
risk”. Kostnader för att ta fram nya husmodeller ligger i Sverige. Prisrisk i form av valutarisk 
ligger även den i Sverige och minimeras genom säkring av valutan. Logistikrisk och därmed 
transportkostnader är den kostnad som ökar snabbast och påverkar verksamheten väldigt 
mycket, men detta påverkar inte internprissättningen. De ökade transportkostnaderna är 
orsaken till att en ny fabrik i Vålberg har öppnats.  
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5. Analys och slutsatser 
Detta kapitel innehåller en analys som grundats på relevant teori samt insamlad empiri. 
Baserat på vår analysmodell (figur 2:5) har paralleller kunnat dras och forskningsfrågorna 
belysts. Här redovisas även de slutsatser som analysen har mynnat ut i.  
 

5.1 Organisationen 
 
För att orättvisa konkurrenssituationer inte ska uppstå på grund av att företag i 
intressegemenskap använder annat pris än vad marknaden erbjuder mellan sina dotterbolag 
finns principen om armlängdspris. I Älvsbyhus är det svårt att jämföra internpriset med 
marknadspriset, då de företag som Älvsbyhus ser som sina största konkurrenter säljer 
jämförbara småhus men de har inte liknande produktionsprocess och de har inte dotterbolag i 
flera länder. Armlängdsprincipen har som avsikt att minimera risken att företag placerar sin 
vinst i det dotterbolag som är placerat i landet med lägst bolagsskattesats. Denna princip har 
funnits länge och finns med i den svenska inkomstskattelagen, för att Skatteverket lättare 
skulle kunna kontrollera att den följs kom dokumentationskravet 2007. Globaliseringen är en 
av anledningarna till att dokumentationskravet uppkommit, allt fler företag ser inte 
nationsgränserna som hinder när de utökar sin marknad. Multinationella företags 
internprissättning har stor betydelse vad gäller de enskilda ländernas skatteunderlag. De 
länder som Älvsbyhus har verksamhet i har nästan alla samma skattesats på resultat, företaget 
har därför inte haft anledning att justera internpriserna av skatteplaneringsskäl. 
Dokumentationskravet har inte påverkat Älvsbyhus internprissättningsrutiner så mycket, de 
har bara lett till att prisuppdateringar och noggrannare specifikationer av transaktionerna.  
 
VD:n för Älvsbyhus har mycket stor makt när det gäller att fatta beslut, vilket påverkar 
dotterbolagen och dess styrning. Innan bolagiseringen förelåg inte några krav på att 
internprissättning skulle användas, men efter införandet av internpriser har nya 
styrmöjligheter framkommit. Dotterbolagens verksamhet styrs till stor del genom 
internprissättningen även om detta inte var den huvudsakliga avsikten från början, utan 
snarare ett resultat av att de utländska enheterna fick en egen resultaträkning. 
Internprissättningen används i Älvsbyhus som ett styrverktyg för att strikt kontrollera att 
dotterbolagen presterar efter uppsatta mål, vilket gör det möjligt att styra verksamheten på ett 
sätt som annars inte hade varit möjligt med tanke på koncernens storlek och utbredning. 
 

5.2 Tillämpning av cost plus metoden 
 
Att Älvsbyhus använder en transaktionsbaserad internprissättning faller sig naturligt då 
kostnader styr all verksamhet i företaget. De transaktionsbaserade metoderna föredrar både 
OECD och Skatteverket, då de ses som mer direkta. Vi har sett likheter med det sätt 
Älvsbyhus beräknar sina internpriser med den metod som benämns cost plus, som grundas på 
kostnaden företaget har för att producera en vara och ett marknadsmässigt vinstpålägg. 
Älvsbyhus använder sig inte av historiska kostnader utan tittar på de vid kalkylberäkningen 
dagsaktuella kostnaderna. Detta är möjligt då deras kalkyl är rikt detaljerad och innehåller 
varje kostnad som direkt och indirekt kan hänföras till den enskilda produkten.  
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I Älvsbyhus beräknas vinstmarginalen som en procentsumma av kostnaderna, ett vinstpålägg. 
Nackdelar med att använda multiplicerade vinstpålägg är att det inte skulle motivera företaget 
att kostnadseffektivisera. Adderade vinstpålägg är mer optimala än multiplicerade när det 
gäller att skapa motivation till kostnadseffektiviseringar (Sahay, 2003). Älvsbyhus internpris 
som är en procentsats av utpriset till kund, förändras inte för varje enskild husförsäljning utan 
samma procentsats används tills att uppdatering av kalkylen görs. Det är moderbolaget som 
bestämmer det fasta utpriset till kund så adderat eller multiplicerat vinstpålägg har inte någon 
betydelse för motivationen till kostnadseffektiviseringar i köpande dotterbolag. De motiveras 
enbart att effektivisera sina egna kostnader för att på så sätt öka sitt resultat. Det säljande 
dotterbolaget däremot får vid varje husförsäljning en procentsats av vad kunden betalar och 
kan på så vis motiveras att effektivisera sina kostnader. Kostnadseffektiviseringen ger inte 
någon förändring av internpriset förrän en genomgång av kalkylen görs och en ny procentsats 
tas fram. Innan dess ger kostnadseffektiviseringen positivt resultat för säljande dotterbolag.   
 
Vinstpåläggsprocenten bygger på en lönsamhetsanalys, där kontroll mot uppsatta 
lönsamhetsmål görs, och en kontroll att affärsidén efterlevs, det vill säga att produktens pris är 
marknadens lägsta. Då affärsidén i Älvsbyhus talar om målet att ha det lägsta priset ligger 
fokusen inom företagets alla enheter på kostnader, det styr företaget mer än 
internprissättningsmetoden. Om Älvsbyhus inte hade målet att ha det lägsta priset, utan avsåg 
att ha det priset som marknaden var beredd att betala, skulle det påverka vinstpålägget. 
Priserna på husen skulle då skilja mellan de olika länderna beroende på olikheter i rådande 
konkurrenssituation och konjunktur. Detta skulle få den effekten att vinstpålägget inte skulle 
vara lika på jämförbara produkter i de olika länderna. Älvsbyhus vinstpåläggsprocenten skulle 
förändras enligt Donald Johansson om pålägget skulle göra att priset till kund inte blev 
marknadens lägsta. Förändringen skulle göras trots att pålägget skulle fordras enligt den 
gjorda lönsamhetsanalysen och följden skulle bli ett sämre resultat. Konsekvensen av att 
tvingas minska vinstpåläggsprocenten kunde bli att företaget skulle fokusera ännu mer på 
kostnaderna i verksamheten för att på så sätt få möjligheten att återigen höja pålägget för att 
klara sitt satta lönsamhetskrav.  
 

5.3 Påverkande faktorer i internprissättningsprocessen 
 
De faktorer som påverkar interprissättningsprocessen i Älvsbyhus är dimensioner, principer, 
produktens betydelse i relation till extern marknad samt risk. Dessa olika faktorer analyseras 
mer utförligt nedan. 
 

5.3.1 Internprissättningens dimensioner 
Utformningen av internprissättningen förenklas genom att hänsyn tas till fem olika 
dimensioner (Arvidsson, 1972, s 57 ff). Rumsdimensionen i Älvsbyhus är väldigt detaljerad 
och varje enskilt tillval är prissatt efter den specifika metoden. De parter som påverkas av 
internprissättningen är de olika dotterbolagen och moderbolaget, vidare är de prestationer som 
prissätts grundade på kostnaderna som uppkommer i samband med interntransaktionerna. 
Tidsdimensionen det vill säga tidshorisonten för den kostnadsbaserade prissättningen är i 
organisationen flerperiodsbaserad då kostnader för flera perioder ligger till grund för 
internprissättningen. Metodvalet innebär att internprissättningen sker centralt vilket sparar 
kostnader och gör att Älvsbyhus nytta maximeras då inga prisförhandlingar behöver ske. 
Befogenheterna som utgör beslutsdimensionen är förlagda på moderbolaget och mer bestämt 
VD:n som har det yttersta ansvaret för internprissättningen. Även ansvarsdimensionen är 
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förlagd på VD i de fall det handlar om kalkyler över priser, kvalitet och kvantitet. 
Dotterbolagen och deras agenter har möjligheter att påverka kvantiteterna och därmed värdet 
på internprestationerna, vilket också inkluderas i ansvarsdimensionen. 
 
De nämnda dimensionerna går alla att hänföra till moderbolaget och en central styrning på 
kort sikt. Detta är i linje med diktatorprincipen som säger att makten ska ligga centralt på 
högsta nivå. I Älvsbyhus ligger alltså hela ansvaret för internprissättningen på moderbolaget. 
Detta kan vara ett resultat av att företaget till hälften ägs av VD:n, vilket innebär att företaget 
kan kontrolleras effektivare då möjligheten att styra ligger närmare. VD:n arbetar också aktivt 
för att maximera hela företagets nytta då det är ”eget kapital” som står på spel. 
 

5.3.2 Principer för internprissättning 
I Älvsbyhus har dotterbolagen inga möjligheter att fatta självständiga beslut gällande 
internprissättningsprocessen, vilket betyder att autonomin är låg (Lantz, 2000, s 35 ff), istället 
fattas alla beslut som rör internprissättningen centralt av moderbolaget. Graden av optimalitet 
är i Älvsbyhus att betrakta som hög på kort sikt medan den på lång sikt är lägre. Detta innebär 
att risken för att skillnader uppstår jämfört med vad som var planerat i Älvsbyhus minskar 
med ökande tidsperspektiv, vilket betyder att den aktuella internprissättningsprincipen kan 
komma att ändras. På lång sikt är integrationsprincipen den aktuella principen som innebär att 
företaget egentligen inte skulle använda sig av internprissättning då fördelarna inte överstiger 
kostnaderna (Lantz, 2000, s 35 ff). Om istället kort sikt är fokus uppstår en situation där 
dotterbolagen inte har möjlighet att fatta beslut samtidigt som sannolikheten för avvikelser är 
hög är diktatorprincipen aktuell. Diktatorprincipen speglar Älvsbyhus situation bäst, eftersom 
internpriserna klargörs centralt och dotterbolagen endast kan anpassa sig till dessa beslut.  
 
Älvsbyhus fokus ligger på lång sikt vilket innebär att internprissättningen inte borde användas 
på det sätt som den tillämpas idag, men på grund av krav som föreligger för koncerner med 
dotterbolag utomlands är de tvingade. Detta innebär att teorin om internprissättningens 
principer inte stämmer överens med Älvsbyhus agerande, då tillämpning av diktatorprincipen 
sker i en situation som kräver integrationsprincipen. Ett bättre alternativ teoretiskt är att 
beslutsfattandet och ansvaret för internprissättningen istället läggs ut på dotterbolagen, och ett 
skifte från diktatorprincipen till integrationsprincipen sker.  
 

5.3.3 Solomons ekonomistyrningsmodell 
Solomons ekonomistyrningsmodell innebär att produktens betydelse i relation till förekomst 
av extern marknad påverkar internprissättningsmetoden (Lantz, 2000, s 50 ff).  I Älvsbyhus 
fall finns det ingen extern marknad, vilket betyder att dotterbolagen inte själva kan välja sina 
kunder eller leverantörer. Produkterna som Älvsbyhus säljer internt är av stor vikt eftersom de 
utgör kärnan i hela företaget, om transaktioner inte sker till dotterbolagen kan inte 
verksamheten upprätthållas och inga leveranser ut till kund kan heller ske då husen inte har 
levererats från produktionsanläggningen. Älvsbyhus situation grundar sig alltså på att det inte 
finns någon extern marknad samtidigt som betydelsen av produkten är stor. Detta innebär att 
tvådelade tariffer är att föredra (Lantz, 2000, 50 ff), något som internprissättningen i 
Älvsbyhus också är baserad på.   
 
Vid prissättningen av de interna transaktionerna i Älvsbyhus så finns det ingen extern 
marknad att jämföra med, och även om man gjort en jämförelse av priserna så hade inte 
informationen bidragit med något till verksamheten. Detta eftersom Älvsbyhus är 
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kostnadsfokuserade, vilket klargörs av affärsidén som säger att man ska erbjuda produkten till 
marknadens lägsta pris. En jämförelse av liknande produkter hade alltså gjort att man inte tar 
hänsyn till affärsidén, då denna information baseras på vad kunden är villig att betala och inte 
vilka kostnader som ligger till grund för prissättningen vilket är utgångspunkten för 
Älvsbyhus internpriser. Produkten som Älvsbyhus säljer är mycket viktig för verksamheten, 
och eftersom det inte går att finna motsvarande på en extern marknad blir transaktionerna 
mellan moderbolag och dotterbolag ännu viktigare för att upprätthålla leveranser som utlovat 
till externa kunder. 
 

5.3.4 Risk 
Inom Älvsbyhus organisation är målet att dotterbolagen ska bära så lite risk som möjligt, 
istället ska moderbolaget stå som ansvarig i situationer där risk förekommer, detta leder till att 
dotterbolagen kan fokusera på sin verksamhet. Om det förekommer risk för dotterbolagen ska 
deras prestationer värderas i relation till den risken (Ewing, 1992, 30 ff). Genom att 
Älvsbyhus dotterbolag belönas med avseende på riskfaktorn, då en större risk ger upphov till 
större intäkter maximeras nyttan för hela företaget automatiskt.  
 
Den strategiska risken ligger inom Älvsbyhus organisation på moderbolaget, här tas beslut om 
vilka produkter som ska erbjudas till marknaden men även större långsiktiga beslut som rör 
anskaffande eller avveckling av kapacitet. Dotterbolagen har ingen roll i beslutsfattandet 
kring produktutveckling och kapacitetsbeslut tas centralt med dotterbolagens resultat som 
bedömningsgrund av marknader. Volymrisken och driftrisk belastar både Sverige och Finland 
då dessa enheter driver produktion, och rör kortsiktiga beslut som påverkar 
produktionskapaciteten samt resursanvändning och leveranssäkerhet. Norge och Danmark bär 
till viss det också dessa typer av risk men inte till lika stor omfattning, eftersom det här 
handlar om att sälja nog stor volym för att täcka kostnaderna. Prisrisk är något som svenska 
moderbolaget drabbas av då i form av valutarisker, vilket kan minimeras genom att säkring av 
valutan förekommer. Logistikrisken påverkar inte internprissättningen i Älvsbyhus men flödet 
av insatsresurserna och risken förknippat med den bär det ansvariga bolaget, vilket innebär att 
alla bolag inom koncernen utsätts för en viss logistikrisk. Den största delen av all risk bär det 
svenska moderbolaget, vilket är vad Älvsbyhus strävat efter vid ansvarsfördelningen inom 
organisationen. 
 
Risken ett bolag tar ökar med ökat ansvar, detta innebär att ett dotterbolag som i sin 
verksamhet bedriver exempelvis produktion tar en högre risk än ett dotterbolag som endast 
bedriver försäljning. Resultatet av detta blir att dotterbolaget med produktion får en större del 
av ”kakan”, då en större del av arbetet utförts där. I dotterbolagens risk innefattas alltså bara 
det som sker inom det land där bolaget är placerat. Moderbolaget i Älvsbyhus bär i stort sett 
hela risken för organisationen, vilket innebär att moderbolaget också får störst del av vinsten.  
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6. Egna reflektioner  
I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring dragna slutsatser, vidare ges förslag på 
fortsatta studier inom området. 
 
Studien har gett oss en fördjupad kunskap inom internprissättningsområdet, och genom att 
studera ett företag som vi via ett uppdrag fått kontakt med har frågeställningen ytterligare 
kunnat klargöras. Om situationen hade varit annorlunda och vi själva hade sökt upp 
Älvsbyhus anser vi att studien inte hade blivit lika djupgående och detaljerad, företaget har 
visat en vilja att bidra och underlätta vårt arbete genom hela processen.  
 
Det nya dokumentationskravet har varken påverkat Älvsbyhus internprissättningsmetod eller 
internprissättningsprocess. Organisationen använder sig av exakt samma metod nu som man 
gjorde innan kravet kom, vilket kanske är ett resultat av det faktum att skattesatsen inte skiljer 
sig särskilt mycket åt mellan de länder Älvsbyhus har dotterbolag.  
 
Vi har under studiens gång haft funderingar om det verkligen är cost plus metoden de 
använder sig av då vi fått indikationer på att vinstfördelningen finns med i 
internprissättningsprocessen. Det skulle i så fall tyda på en användning av profit split 
metoden. Användningen av internprissättningen i Älvsbyhus kan ses som ett slags 
vinstplanerande, eftersom utgångspunkten är ett kalkylerat målresultat för respektive 
dotterbolag, detta resultat är satt med hänsyn till marknadens storlek samt riskprofil och 
ansvar. Vi ser dock inte vinstplaneringen som den styrande faktorn i processen utan det är 
kostnaderna som är i fokus. Älvsbyhus internprissättning styrs efter företagets 
kostnadsmedvetenhet, dels för att den är baserad på produktionskostnader men även för att 
den är administrativt kostnadseffektiv.   
 
Inom Älvsbyhus fattas i stort sett alla beslut centralt. Dotterbolagen har inte möjlighet att 
påverka alla faktorer som ligger till grund för deras prestationsbedömning, exempelvis 
försäljningspriset till kund samt internpriset. Detta innebär att dotterbolagen inte borde 
bedömas efter resultat utan istället efter försäljning.   
 
Vi har frågat oss om Älvsbyhus ägarförhållande har betydelse när det gäller 
internprissättningsprocessen. Vi tror att deras sätt att styra företaget till stor del har att göra 
med att VD:n och marknadsdirektören också är delägare. Då ägande och styrande hänger ihop 
finns ingen annan anledning att vinstfördela mellan dotterföretagen än att de är tvungna rent 
juridiskt. Bolagiseringen och multinationaliseringen har på ett sätt tvingat företaget att 
internprissätta transaktionerna. Om dotterbolagen ägdes till en del av någon annan skulle det 
inte vara möjligt att bestämma så mycket centralt då skulle det mer vara fråga om 
förhandlingar. Vi anser att Älvsbyhus ägarförhållande gör det möjligt att styra företaget på det 
aktuella sättet. 
 
Funderingar som har väckts under studiens gång, men inte besvarats är:  
Kan det vara så att Älvsbyhus har blivit framgångsrika genom att använda sig av en strategi 
där allting bestäms centralt? Hur kommer detta att fungera i framtiden med en allt mer 
globaliserad och decentraliserad affärsmiljö? Kommer en omorganisering att krävas för att 
företaget ska kunna fortsätta växa?  
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6.1 Förslag på fortsatta studier 
 
Vi anser att det finns möjlighet för fortsatta studier på området. Det skulle vara intressant att 
se en jämförelse av flera företag och deras internprissättning, där skillnader i styrningen av 
företaget togs upp samt ägarförhållanden. Att undersöka om valet av internprissättningsmetod 
påverkar möjligheterna att använda internprissättningen som ett styrverktyg för verksamheten 
skulle också var ett intressant ämne att göra djupare studier i.  
 

27 



 Referenslista 
  

Referenslista 
 
Anthony, R.N., & Govindarajan, V. (2007). Management Control Systems (12th ed.). New 
York: McGraw-Hill/Irwin. 
 
Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära (2:a upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Arvidsson, G. (1972). Internprissättning. Stockholm: M & B fackboksförlaget. 
 
Arvidsson, G. (2001). Internprissättning. I Samuelson, L. A. (Red.), Controllerhandboken 
(7:e upplagan). Stockholm: Industrilitteratur AB. 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till Forskningsmetodik (3:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahmström, K. (2000). Från Datainsamling till Rapport – att göra en statistisk undersökning 
(3:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  
 
Ewing, P. (1992). Ekonomisk styrning av enheter med inbördes verksamhetssamband. 
Stockholm: Handelshögskolan. 
 
Finansdepartementet. (2006). Effektivare skattekontroll m.m. Proposition 2005/06:169 
Hämtad 2008-04-09 från http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/60402 
 
Franzé, R. (2005). Transfer Pricing and Distribution Arrangements: From Arm’s Length to 
Formulary Apportionments of Income. Intertax 33 (6/7), 206-265. 
 
Inkomstskattelagen, IL 14 kap 19-20 §. 
 
ITPS (2007). Svenskägda koncerner med verksamhet i utlandet 2005. Hämtat 2008-04-05 från 
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2007/S20
07_003.pdf 
 
Lamberg, J.H., Laurila, J., & Schildt, H. (2007). National Context and Strategy. Academy of 
Management Proceedings, 1-6.  
 
Lantz, B. (2000). Internprissättning med Effektiva Incitament. Kungälv: BAS.  
 
OECD. (2000). OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Hämtat 2008-04-09 från 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/45/56/a13aca13.pdf 
 
Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Regeringskansliet. (2000). Globalt ansvar – Swedish partnership for global responsibility. 
Hämtad 2008-04-15 från http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/56/96/f9794f50.pdf 
 

28 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/60402
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2007/S2007_003.pdf
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2007/S2007_003.pdf
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2007/S2007_003.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/45/56/a13aca13.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/56/96/f9794f50.pdf


 Referenslista 
  

Sahay, S. A. (2003). Transfer Pricing Based on Actual Costs. Journal of Management 
Accounting Research 15, 177-192. 
 
Skatteverket. (2007a). Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan 
företag i intressegemenskap, SKVFS 2007:01. Hämtad 2008-04-09 från 
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/foreskrifter/2007/2007/skvfs200701.4.2a9d99b21
10b7fcf5c080001515.html  
 
Skatteverket. (2007b). Skatteverkets information om dokumentation av prissättning av 
transaktioner mellan företag i intressegemenskap, SKV M 2007:25. Hämtad 2008-04-09 från  
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/meddelanden/2007/2007/skvm200725.4.4c6191e
3115d2ea500880004281.html 
 
Skatteverket. (2007c). Handledning för internationell beskattning 2007. Hämtad 2008-04-28 
från http://skatteverket.se/download/18.47eb30f51122b1aaad28000833/35211.pdf 
 
Solomons, D. (1965). Divisional Performance: Measurement and Control. New York: M. 
Wiener Publishing. 
 
Tyrrall, D., & Atkinson, M. (1999). International Transfer Pricing – a Practical Guide for 
Finance Directors. London: Financial Times/Prentice Hall.   
 
 
 
 
 
 
 

29 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/foreskrifter/2007/2007/skvfs200701.4.2a9d99b2110b7fcf5c080001515.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/foreskrifter/2007/2007/skvfs200701.4.2a9d99b2110b7fcf5c080001515.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/foreskrifter/2007/2007/skvfs200701.4.2a9d99b2110b7fcf5c080001515.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/meddelanden/2007/2007/skvm200725.4.4c6191e3115d2ea500880004281.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/meddelanden/2007/2007/skvm200725.4.4c6191e3115d2ea500880004281.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/meddelanden/2007/2007/skvm200725.4.4c6191e3115d2ea500880004281.html
http://skatteverket.se/download/18.47eb30f51122b1aaad28000833/35211.pdf


  
  

Bilaga A: Intervjuguide – Internprissättningen i Älvsbyhus 
 
Namn: 
Befattning: 
Tid i företaget: 
Arbetsuppgifter/ansvarsområde: 
 
 
Organisationen 

 Hur ser marknadsfördelningen ut i dotterföretagen i de nordiska länderna? 
 Vilka är era största konkurrenter på de olika marknaderna? 
 Hur skulle du beskriva den produkt ni erbjuder till kund? (standardiserad/unik/anpassad) 

 
Tillämpning av cost plus metoden 

 Vilken internprissättningsmetod tillämpas i företaget? 
 Vilka faktorer påverkar valet av internprissättningsmetod? 
 Hur beräknas internpriset med den metoden ni valt? Används historiska värden eller 

genomsnittvärden? 
o Hur definieras kostnaden 
o Hur beräknas vinstmarginal 

 Har prissättningen diskuterats med enheterna i Finland, Norge och Danmark? 
 Finns det någon skillnad i prissättningsmetod när det gäller olika produkter? 

 
Påverkande faktorer i internprissättningsprocessen 

 När började ni använda er av internprissättning? 
 Har rutinerna och kontrollen över internprissättningen ökat sedan dokumentationskravet? 
 Vad har internprissättningen för funktioner i ert företag? Styrning, samordning eller 

kontrollverktyg?  
 Till vilken grad kan de decentraliserade enheterna fatta egna beslut gällande 

internprissättningen? 
 Skapar internprissättningen motivation till ökad effektivitet/kostnadsmedvetenhet i 

säljande eller/och köpande enhet i organisationen? 
 Ligger dotterföretagets resultat till grund för utvärdering och prestationsmätning för 

enheten eller ligger fokus där på försäljning?  
 I vilken utsträckning uppstår skillnader i praktiken jämfört med vad som var avsett med 

internprissättningen?  
 Vilka faktorer påverkar internprissättningen? (risk, kort resp. lång sikt, varumärke etc.) 
 Hur påverkas internprissättningen av olika typer av rörelserisk? (strategisk, volym, drift, 

pris, logistik) 
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