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Sammanfattning

Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats var inledningsvis att redogöra för de allmängiltiga 
internprissättningsmetoderna, motiven bakom dessa och undersöka vilka som används av 
svenska multinationella koncerner. Avsikten var vidare att beskriva de kommande 
dokumentationskraven avseende internprissättning samt dess förväntade inverkan på 
efterlevnaden av armlängdsprincipen och företagens strategi för koncernintern handel.  
 
Resultatet visade att interhandel främst skedde med varor, men i viss mån även tjänster, 
varumärken och patent. Merparten av de tillfrågade använde sig företrädesvis av metoden 
rådande marknadsprissättning, dock förkom också uppskattat marknadspris, självkostnad 
samt självkostnad plus vinstpålägg. Hälften av de tillfrågade koncernerna var medvetna 
om den föreslagna förändringen av dokumentationskraven vid intern handel. Dessa 
hävdade att några större förändring ej förväntades på grund av detta. 
 
Undersökning visade likaså att metoderna i hög grad tillämpades som övergripande 
begrepp snarare än vad som avses i den ursprungliga teorin. Studien visar även på att 
internprissättning troligen förekommer i större utsträckning än vad som redovisas.  
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Abstract

Abstract 
 
The aim of this thesis is to give an account of general transfer pricing methods, reasons 
behind these and which of these methods that Swedish multinational company groups 
use. Furthermore, the thesis will also attempt to describe future demands of increased 
documentation in the area of transfer pricing, along with how they would affect execution 
of the “arm’s length principle”, and the companies strategies for internal trade within the 
company groups.  
 
The investigation covered seven larger multinational company groups, which are working 
in the goods and services sector, and are listed on the A-list on the Stockholm Stock 
Exchange. 
 
This research was conducted by reviewing the literature on the subject, and the writers 
then interviewed Chief Financial Officers and Transfer price experts within the 
companies by telephone. Within the investigated company groups the trade was mainly 
with goods, but some of the companies were trading with services, trademarks and 
patents. One of the companies, a typical service company, answered that they did not use 
trade and internal pricing within the company. The other companies in the study used 
methods such as market price, cost price and cost price plus profit. Half of the 
interviewed companies were aware of the recommended change in the documentation for 
transfer pricing concerning trade within companies. One of the company groups might 
change its routines for transfer pricing, two answered that they already used the OECD’s 
guidelines, and three of the company groups claimed that the change would lead to more 
administrative work, (and, thus, would not enforce the new documentation guidelines). 
 
The use of market price seemed to be the most common transfer pricing method used by 
the examined companies. The empirical showed that they use market pricing as a 
comprehensive concept instead of the more specific theoretical method.  This thesis also 
showed that transfer pricing probably occurs to a larger extent than what has previously 
been shown.   
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Förkortningslista 
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CFO = Chief Financial Officer (Svenska; motsvarande högre ekonomichef) 

Ebsco = Business Source Elite 

IAS  = International Accounting Standard 

IRS = Internal Revenue Service 

LSK = Lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter 

OECD  = Organization for Economic Cooperation and Development 

RR  = Redovisningsrådet 
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Inledning

1 Inledning 
 
Globaliseringen av affärssamhället har under de senaste 50 åren ständigt tilltagit. Den 
tekniska utvecklingen och avregleringar inom exempelvis valuta- och kapital-
marknaderna är exempel på bakomliggande orsaker. Till följd härav har den 
internationella flexibiliteten vad gäller kapital, företag, varor och personer ökat. För 
företagen har detta inneburit en möjlighet att bredda sitt geografiska verksamhetsområde 
då det egna landets territorium inte längre sätter gränsen för aktiviteterna. Med stora delar 
av världen som potentiell leverantör eller konsument av företagets varor och tjänster 
uppkommer samtidigt behovet att på ett eller annat sätt vara representerade i flertalet 
länder. Då en dylik företagsutveckling med divisionaliserad organisationsstruktur av 
ledningstekniska skäl leder till ökad decentralisering blir följden i allmänhet att de olika 
organisationsenheterna bedrivs som enskilda bolag inom koncernen. Dessa 
omständigheter leder i sin tur fram till den interna handel som sker mellan bolag ingående 
i samma koncern.1 
 
I dagsläget äger omkring 60 procent av världshandeln rum mellan bolag inom 
motsvarande multinationella koncerner.2 Internprissättning (engelska; transfer pricing) 
innefattar metoder för att bedöma det ekonomiska värdet på sådana transaktioner. En stor 
majoritet bland multinationella företag anser att internprissättning idag är den viktigaste 
internationella skattefrågan.3 Det anses även som ett av de mest komplicerade områdena 
inom internationell beskattning eftersom det inkluderar alla typer av gränsöverskridande 
transaktioner, exempelvis forskning och utveckling, tillverkning, marknadsföring, 
försäljning och distribution.4  
 
Även om internprissättningen initialt avsåg att endast decentralisera och förbättra 
ledningsstrukturen används metoderna idag även delvis i andra syften. Exempelvis kan 
möjligheten att optimera koncernens skatteposition och resultat väga tungt vid utländska 
verksamhetsetableringar. De finansiella rapporterna påverkas nämligen direkt av hur 
internpriserna är satta. En regelrätt internprissättning skall enligt gällande 
skattelagstiftning vara baserad på armlängdsprincipen, vilken innebär att samma 
premisser och nivåer som gäller mellan två av varandra oberoende företag ska användas 
vid prissättningen. Företag kan dock manipulera internpriserna för att uppvisa för dem 
gynnsamma resultat i olika bolag; exempelvis vinstmaximering där skatteförhållandena 
är som mest fördelaktiga och vice versa. I de fall dylika resonemang ligger till grund för 

                                                 
1 Ett av de första bolagen som etablerade dotterbolag utomlands var Höganäs AB, som år 1950 fick 
tillstånd att starta ett dotterbolag i USA. Riksbanken satte som krav upp för detta att fakturering från 
moderbolaget skulle ske till vedertagna priser, att vinstmedel inte fick reinvesteras, att aktierna inte fick 
säljas utan riksbankens hörande och att dotterbolaget varje år skulle tillställa riksbanken sin balansräkning. 
Dessa premisser blev sedermera praxis och kallades Höganäsvillkoren. Jfr Wenehed, CFC-lagstiftningen, s. 
347 f. 
2 Calderon, 1998. 
3 Transfer Pricing 2001 Global Survey – Making Informed Decisions in Uncertain Times. Jfr även 
Borkowski, 2003. 
4 Tivéus m.fl., 2001. 
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ett företags internprissättning blir följden obestridligt att det uppvisade resultatet kommer 
att vara missvisande och därmed ej ge den rättvisande bild som lagstiftningen 
föreskriver.5 
 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Då redovisningen får en mer global karaktär uppstår följaktligen en betydande 
problematik rörande hur företagens vinster skall fördelas mellan de ingående bolagen. 
Det kan inte anses orimligt att anta att företag med verksamheter i flera olika länder 
väljer att överföra tillgångar på ett sådant sätt att vinsterna uppkommer i det eller de 
länder där skatteuttaget är som mest gynnsamt. Detta torde dock utgöra ett relativt litet 
problem i Sverige då den inhemska generella bolagsskatten i en internationell jämförelse 
framstår som relativt låg. 
 
Internationellt sett har reglerna kring internprissättning kraftigt skärpts på senare år, både 
vad gäller tillämpningsnormer och tillsyn av efterlevnad. Detta hänger i stor utsträckning 
ihop med den amerikanska skattemyndigheten Internal Revenue Service (IRS), på senare 
tid, rigorösa kontroll av dylik verksamhet på den inhemska marknaden. Då företagen är 
tvungna att rätta sig efter strängare regler på den amerikanska marknaden föreligger en 
inte obetydlig risk att andra stater med bolag som gör affärer med närstående företag i 
USA missgynnas. Flertalet länder utanför USA har därför sett sig tvungna att också de 
skärpa sin politik i internprisfrågan.6 För att underlätta harmoniseringen av det 
internationella affärsklimatet har Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) utgivit en rapport med riktlinjer för hur multinationella företag bör 
hantera sin internprissättingsverksamhet.7 En i dagarna utkommen utredning från 
riksskatteverket (RSV) föreslår att även Sverige på liknande sätt skall strama upp sina 
regler på området.8 Den största genomgripande förändringen som förordas är införandet 
av långtgående dokumentationskrav enligt de av OECD rekommenderade riktlinjerna.9 

Hur de svenska multinationella koncernerna kommer att reagera på denna förändring med 
hänsyn till exempelvis val av internprissättningsmetod, förändringar i det interna 
betalningsflödet eller andra justeringar har ej ännu fastställts. Klart är dock att lagstiftaren 
önskar en skyndsam implementering av nya regler på området då ny lagstiftning, efter 
bearbetning av finansdepartementet, kan komma redan i år.10  
 
Bristen på dokumentation har hittills medfört svårigheter för myndigheter att bedöma 
huruvida ett enskilt företags koncerninterna transaktioner bör undergå granskning eller ej. 
Företagen har dock inte heller varit alltigenom nöjda med det nuvarande systemet. 
                                                 
5 ÅRL 2:3 §. 
6 Exempelvis Tyskland, Kanada, Korea. De flest europeiska länderna väntas följa efter inom en snar 
framtid. Business Europe, 1998. 
7 OECD, 2001. 
8 RSV rapport 2003:05. 
9 RSV rapport 2003:05, kap 5. 
10 Fi 2002/2661. 
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Osäkerhet över gällande rättsläge leder till bristande förutsebarhet, vilket medför ökade 
kostnader för samtliga parter. Utöver detta anses det problematiskt att svenska regler i så 
stor utsträckning avviker från vad som gäller i andra jämförbara länder. Den 
vetenskapliga debatten på området har följaktligen under längre tid förespråkat 
förändringar i lagstiftningen,11 inte minst med avsikt att förbättra underlaget för kontroll 
och revision.12 Intresset av att undersöka hur företagen kommer att reagera på dessa nya 
krav får därför anses avsevärt. Det bör även tilläggas att de svenska multinationella 
företagen, enligt tidigare redovisad undersökning, kraftigt ökat sin prioritering av 
internprissättningsdokumentation. 1999 angav 46 % av de tillfrågade företagen att 
området hade hög eller medelhög prioritet, 2001 hade denna siffra ökat till 80 %.13 
 
Motsvarande dokumentationskrav har som sagt under längre tid haft hög prioritet i andra 
länder, med de amerikanska reglerna och OECDs riktlinjer som vägledning. 
Utvärderingar av dessa regler genomförda av IRS indikerar att stora förändringar 
vidtagits bland företagen på grund av detta. Huruvida svenska företag i motsvarande 
utsträckning kommer att tvingas förändra sina finansiella rutiner har ej ännu utretts. En 
dylik undersökning, där företagens metoder och tillämpning av internprissättning ställs i 
jämförelse mellan nu gällande regler och kommande lagstiftning, skulle dessutom visa på 
i vilken utsträckning svenska företags internprissättning i realiteten visat en rättvisande 
bild eller ej.14  
 
Då val och implementering av internprissättningsmetoder, enligt tidigare förda 
diskussion, kan baseras på flera olika faktorer är det intressant att utröna vilka metoder 
som väljs av svenska multinationella koncerner samt hur de tillämpas.15 För att 
åstadkomma detta måste dock inledningsvis en redogörelse göras över de allmängiltiga 
internprissättningsmetoderna. Då nya, skärpta, nationella regler inom kort kan förväntas 
träda i kraft är det likaså av stort intresse att fastställa huruvida de undersökta företagen 
har eller kommer att vidta ytterligare åtgärder för att efterleva dessa. Detta i syfte att 
fastställa nödvändigheten i den nya lagstiftningen samt därtill jämföra i vilken 
utsträckning företagen tillämpar en differentierad praxis och dokumentation av 
internprissättning beroende på verksamhetsland.16  
 
Ur ovanstående diskussion kan ett antal övergripande frågor härledas: 
 

• Vilka metoder är allmänt vedertagna för intern handel? 
• Vilken internprissättningspraxis föreligger idag i svenska multinationella 

koncerner och vilka är de bakomliggande motiven till dessa val? 
• Hur ser de kommande dokumentationskraven ut och hur kan dessa antas påverka 

koncernernas redovisning av internprissättning? Är reglerna behövliga? 
 
                                                 
11 Se exempelvis Riksdagens Revisorers Förslag 1984/85:9, RSV rapport 1990:1 samt SOU 2002:47. 
12 RSV 2003:05, s. 5 f. 
13 Transfer Pricing 2001 Global Survey, 2002. 
14 Durst m.fl., 2002. 
15 Hall, 1998, s. 597. 
16 Glansberg m.fl., 2002, s. 559 f. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är: 
 

• att redogöra för motiven till, och tillämpningen av, de allmängiltiga 
internprissättningsmetoderna i svenska multinationella koncerner, samt 

• att beskriva de kommande dokumentationsreglerna och undersöka hur dessa 
kommer att påverka efterlevnaden av armlängdsprincipen och företagens strategi 
för koncernintern handeln. 

 
 

1.3 Avgränsning 
 
Då studien avser att granska förhållanden på den svenska marknaden kommer endast de 
betalningsflöden som påverkar redovisningen nationellt att undersökas. Vi har i 
undersökningen även valt att inrikta oss på stora multinationella koncerner med 
huvudkontor i Sverige. Samtliga företag finns upptagna på Stockholmsbörsens A-lista. 
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2 Metod 
 
För att klargöra hur det vetenskapliga arbetet med uppsatsen har genomförts kommer i 
detta kapitel en redogörelse över den forskningsmetod som tillämpats. Detta för att 
undersökningen skall kunna upprepas vilket förstärker uppsatsens vetenskaplighet.  
 
 

2.1 Grundläggande synsätt 
 
Vid skrivandet av en vetenskaplig uppsats är det viktigt att påvisa vilka grundläggande 
vetenskapliga synsätt som författarna har. Detta för att resultatet av undersökningen är 
beroende av arbetssättet, ofta mer än författarna själv är medvetna om det. 
 
Det finns huvudsakligen två vetenskapliga åskådningar, positivism och hermeneutik. Den 
positivistiska grundsynen anser att vetenskaplig forskning skapas genom objektiva, 
empiriska, gärna kvantitativa och mätbara studier.17 Den hermeneutiska grundsynen anser 
att vetenskaplig forskning inte kan ske helt objektivt utan måste tillåtas vara subjektiv, 
partisk och tolkande då forskaren omöjligt kan studera ett fenomen utan att påverka 
fenomenet i sig och dess återgivande med sina egna värderingar.18 Författarnas grundsyn 
är att dessa två synsätt är ytterligheter, varandras motsatser, och att båda synsätten 
innehåller mycket användbara metoder och förhållningssätt till förmån för forskningen. 
Denna studie är dock till sin karaktär hermeneutisk. 
 
 
Att utifrån empiriska studier försöka skapa en objektiv verklighet kan liknas vid 
induktion. Induktion är en vetenskaplig metod som består i framtagning av fakta, 
skapande av begrepp, påvisande av experimentella lagar och uppställande av hypoteser 
och teorier. Motsatsen till induktion är deduktion, som prövar en hypotes eller en teori 
genom att verifiera alternativt falsifiera teorin.19 Det är svårt att välja antingen eller, båda 
dessa ansatser är nödvändiga för att föra forskningen framåt. En kombination av dessa 
kallas adduktion.  
 
Denna uppsats är skriven med ett deduktivt angreppssätt, detta då författarna har utgått 
ifrån befintlig teori, beskrivit fakta och genomfört en empirisk undersökning av 
multinationella koncerner. Efter detta utfördes en analys, slutsatserna kan dock ej anses 
som generella för alla typer av koncerner.  
 
 
 

                                                 
17 Gilje m.fl., 1995, s. 67. 
18 Gilje m.fl., 1995, s. 179 f. 
19 Arbnor, 1994, s. 108. 
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2.2 Forskningsansats 
 
Här redovisas den forskningsansats som valts för uppsatsen. Denna ligger till grund för 
bedömningen av arbetets tillförlitlighet. 
 
 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod  
 
Den grundläggande metoden i arbetet är kvalitativ medan den specifika är fallstudie. 
”…ett kvalitativt angreppssätt har som främsta syfte att förstå innebörden av en viss 
företeelse eller upplevelse”20. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att 
kvantitativ forskning plockar isär en företeelse för att studera dess komponenter, medan 
den kvalitativa vill förstå hur alla delarna samverkar för att bilda en helhet.21 Vad gäller 
kapitlet angående förändringen av dokumentationskraven är den grundläggande metoden 
kvalitativ. Detta då studien försöker förstå hur innebörden av förändringen kommer att 
påverka företag. 
 
Deskriptiv metod, i form av litteraturstudier, har använts i den delen av uppsatsen som 
teoretiskt behandlar internprissättningsmetoderna. Den deskriptiva metoden kan vara 
både kvalitativ och kvantitativ beroende på vilken typ av material som används och 
studiens syfte.22 Då det huvudsakliga syftet var att förklara och skapa en fördjupad 
förståelse för interprissättning blev en kvalitativ inriktning ett naturligt val. 
 
Användandet av en teori motiveras av att teorierna är ett hjälpmedel för att förklara 
verkligheten och skapa en ökad förståelse för faktiska skeenden. Teorier utgör idealbilder 
av förhållanden i samhället, det är dock av vikt att vara medveten om att teorin endast ger 
en bild av hur verkligheten kan se ut. 
 
 

2.2.2 Fallstudie 
 
Syftet med att använda en fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp 
av de aktuella fallen dra generella slutsatser. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att 
inte behöva beskriva alla fall, utan att på ett begränsat utrymme beskriva hur verkligheten 
ser ut. Nackdelen är att ett fåtal fall inte kan representera verkligheten, vilket leder till att 
de slutsatser som dras ej kan tolkas alltför generellt.23 
  

                                                 
20 Merriam, 1994, s. 30. 
21 Merriam, 1994, s. 30. 
22 Holme, 1991, s. 85-90. 
23 Ejvegård, 1993, s. 31 f. 



 
 

 

  12

Metod

Det går att dela upp fallstudier i kategorier, detta dock enbart beroende på hur 
slutrapporten ser ut. Är den i huvudsak deskriptiv? Presenteras en tolkning av 
informationen? Slutprodukten av en fallstudie kan vara beskrivande eller tolkande.24  
 
En deskriptiv fallstudie presenterar en detaljerad skildring av den företeelse som studeras. 
Ofta är även de icke-teoretiska, vilket innebär att de inte är styrda av fastslagna regler 
eller generaliseringar eller av någon strävan efter att formulera allmängiltiga hypoteser. 
Fallstudier är inriktade på att bidra med grundläggande information om ett förhållandevis 
outforskat område. Tolkande fallstudier används för att utveckla begreppsliga kategorier 
för att belysa, ifrågasätta eller stödja teoretiska förutsättningar som anses vara korrekta 
före insamlandet av data. Fallstudien kan dock inte användas för att formulera hypoteser, 
även om det senare visar sig att de teorier som finns inte kan förklara den företeelse som 
valts att studera, eller om det skulle saknas teorier.25   
 
Tolkande fallstudie är den typ av fallstudie som denna studie använder sig av. Detta då 
studien syftar till att belysa vilka internprissättningsmetoder som används samt hur 
skärpta dokumentationskrav angående internprissättning påverkar företagen.  
 
 

2.3 Informationsinsamlingsmetod 
 
För att erhålla de teoretiska kunskaperna till denna studie inleddes arbetet med att studera 
litteratur och tidigare forskning på området. Detta för att få grepp om problematiken och 
skapa en relevant problemformulering och ett gångbart syfte.  
 
 

2.3.1 Litteraturstudie 
 
Biblioteket vid Luleå tekniska universitets sökfunktioner Lucia, Libris och Business 
Source Elite (Ebsco) samt andra databaser användes för att söka litteratur och artiklar 
som var relevant för uppsatsen. Träffbilden på respektive sökfunktion presenteras inom 
parentes efter respektive sökord, sorterade i ovan nämnda ordning. De sökord som 
användes var bland annat internpris (1, 2, 0), internprissättning (7, 52, 0), transfer price 
(0, 5, 464), transfer pricing (7, 99, 927), armlängdsprincipen (0, 0, 0) och the arm’s 
length principle (0, 0, 22). Dessa sökningar resulterade i litteratur och artiklar av 
varierande karaktär som i sin tur ledde till mer litteratur, vilket till stor del resulterade i 
den användbara litteratur som teoriavsnittet bygger på.  
 
  

                                                 
24 Merriam, 1994, s. 40. 
25 Merriam, 1994, s. 41. 
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2.3.2 Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes via telefon då det är en snabb och enkel metod att erhålla 
information. Det som var problematiskt var att komma i kontakt med rätt person samt att 
denna skulle ha tid att besvara frågorna. De personer som kontaktades för intervju 
tillfrågades om de kände till någon annan person inom koncernen som hade större 
kunskaper kring det aktuella ämnet än de, om de gjorde det tackades den tillfrågade för 
hjälpen och sedan söktes kontakt med den individ som hade mer kunskap. 
  
Den typ av intervjuer som har genomförts är telefonintervjuer. Dessa har varit av 
semistrukturerad karaktär, vilket innebär att intervjun har utförts med en intervjuguide 
som stöd, allt för att inte påverka den intervjuade. De intervjuade personerna har främst 
varit koncernernas Cheif Financial Officer (CFO, svenska; ekonomichef) eller respektive 
företags/koncerns expert på internhandel. Detta i syfte att erhålla kunskap från 
primärkällan i så stor utsträckning som möjligt samt att få en djupare bild av de olika 
individernas uppfattning  
 
Intervjuguiden utarbetades med anknytning till den aktuella teorin, men med utrymme för 
att spegla de intervjuade individernas respektive åsikt. Riksskatteverkets interna expert på 
internprissättning rådfrågades även angående intervjuguiden, detta för att få en 
utomståendes syn på frågorna samt säkerställa intervjuguidens relevans. Då 
undersökningen genomförts via direktkommunikation har självfallet följdfrågor i stor 
utsträckning tillkommit beroende på de svar som avgivits. Då frågorna är av skiftande 
karaktär redovisas endast de grundläggande frågorna.26 Vardera intervju har 
uppskattningsvis tagit mellan 30 och 60 minuter i anspråk. 
 
Förhoppningen var att erhålla svar från tio stycken svenska multinationella koncerner 
med huvudkontor i Sverige, svar inkom från sju av dessa. Anledningen till att svar ej 
erhölls från alla företag var svårigheter att komma i kontakt med rätt person då dessa 
under en längre tidsperiod var upptagna på annat håll.  
 
 

2.3.2.1 Analysmetod 
 
Den insamlade empirin från intervjuerna har jämförts med den teori som använts i 
studien. Utifrån detta material har slutsatser dragits för att besvara de uppställda 
forskningsfrågorna. Slutsatserna följs sedan av en avslutande diskussion.  
 
 
 

                                                 
26 Se Bilaga 1 – Intervjuguide angående koncernintern prissättning mellan bolag verksamma i olika stater 
för en komplett uppställning av de förekommande frågorna. 
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2.3.2.2 Urvalskriterier 
 
Vid val av respondenter till undersökningen uppställdes inledningsvis vissa 
grundläggande kriterier. 
 

• Koncernens huvudkontor skall ligga i Sverige. 
• Verksamhet skall bedrivas i fler än tio olika länder. 
• Företaget skall vara noterat på Stockholmsbörsens A-lista. 
• Koncernens huvudverksamhet skall ej uteslutande innefatta handel med 

finansiella instrument. 
 
Utifrån dessa kännetecken valdes tio företag slumpmässigt ut. Tre av dessa företag kunde 
dock inte ställa upp med adekvat personal för intervju varför de ströks ur 
undersökningen. 
 
 

2.4 Metodproblem  
 
Validitetsproblematiken är den empiriska samhällsvetenskapens svåraste och mest 
centrala problem, permanent och i praktiken omöjlig att undvika. Det är en konsekvens 
av att problemen i forskningsarbetet formuleras på den teoretiska nivån, medan 
undersökningen sker på den operationella nivån. Kopplingen däremellan finns om det 
som undersöks är det som avses i teoridelen. I metodlitteraturen brukar validitet 
definieras på något eller några av följande sätt:   
 

• att överensstämmelse mellan teoretisk definition och faktiska begrepp finns,  
• att forskningen är fri från systematiska fel, samt  
• att det som hävdas skall undersökas även undersöks i praktiken.27  

 
Dessa tre definitioner kan användas synonymt, men de kan också ytterligare delas upp i 
två grupper. Definition ett och två kan grupperas in i begreppsvaliditet och definition tre 
kan benämnas som resultatvaliditet. En god begreppsvaliditet tillsammans med en god 
reliabilitet, som beskrivs nedan, ger god resultatvaliditet. Resultatvaliditet kan med andra 
ord sägas vara en undersökning utan systematiska och osystematiska fel, vilket leder till 
att det är det som påstås skall undersökas som verkligen undersöks. Skillnaden mellan de 
två olika grupperna av validitet kan göras klarare genom att visa på deras plats i 
forskningsprocessen. Begreppsvaliditeten, överensstämmelsen mellan teoretisk definition 
och de faktiska begreppen, kan börja diskuteras direkt efter att den teoretiska definitionen 
har gjorts och de operationella mätverktygen har presenterats. De operationella 
mätverktygen är det sätt som väljs för att pröva teorierna. Annorlunda uttryckt är 
mätverktygen metoden för insamlandet av data, i detta fall den empiriska delen av 

                                                 
27 Esaiasson m.fl., 2002, s. 61. 
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uppsatsen. Resultatvaliditeten däremot, att undersöka det som påstås skall undersökas, 
går att utreda först när den empiriska kopplingen är gjord.28 
 
En av beståndsdelarna av resultatvaliditet är som tidigare nämnts reliabilitet. Dessa 
begrepp har att göra med hur väl genomförd studien är. Reliabiliteten handlar om i vilken 
mån studien går att genomföra på nytt av andra forskare, även kallat intersubjektivitet. 
Reliabilitetsbegreppet grundar sig på att det finns en enda verklighet som kommer att 
leda till samma resultat oberoende av hur många gånger verkligheten studeras.29 
Reliabiliteten kan även beskrivas som tillförlitligheten hos, och användbarheten av, ett 
mätinstrument samt av måttenheten.30 
 
Validitet (och reliabilitet) är till syvende och sist beroende av om det finns en logisk 
koppling mellan val av teorier och metod för att samla in fakta (begreppsvaliditet), och 
slutligen mellan dessa och resultatet (resultatvaliditet). Validitet och reliabilitet kan verka 
vara små detaljfrågor som individen ej behöver lägga ner någon möda på, det är dock ett 
tankefel då dessa frågor behandlar trovärdigheten för de slutsatser som dras kring ämnet i 
fråga. 
 
Den teoretiska definitionen av internprissättning och de faktiska begreppen som användes 
var inte överensstämmande i alla koncerner. De intervjuade använde generella begrepp 
som marknadspris. Följdfrågorna, exempelvis om det var externt marknadspris, 
uppskattat marknadspris eller självkostnad plus vinstpålägg som avsågs besvarades av 
vissa oprecist, orsaken till detta kan författarna endast spekulera om. Detta innebär dock 
att uppsatsen inte alltid mäter det som den avser att göra. Genom kontakten med 
Riksskatteverkets interna expert på internprissättning fick intervjuguiden en tydligare och 
bättre utformning än vad den annars skulle ha haft. De personer som intervjuades var 
sådana som hade stor kunskap om respektive koncerns internprissättning. Vid intervjun 
tillfrågades de intervjuade individerna om de kände till någon annan person inom 
koncernen som hade större kunskaper i ämnet än de, detta för att höja validiteten. Under 
intervjuernas gång förtydligade författarna frågor och ställde motfrågor för att erhålla ett 
så pass rättvisande svar som möjligt. De frågor som ställdes var av känslig karaktär för 
koncernerna, men genom att utlova att koncernen och deras upplysningar skulle förbli 
konfidentiella erhölls svar. De förbättringar som gjordes leder fram till att 
begreppsvaliditeten är god/hög. 
 
Författarna tror att andra studier, genomförda på samma område, skulle komma fram till 
liknande empiri och slutsatser som denna. Ett tecken på detta är att resultatet beträffande 
vilken interprissättningsmetod som används i företagen är liknande det som tidigare 
studier erhållit. Vid intervjuerna användes en intervjuguide samt att utfrågarna höll sig så 
neutrala och sakliga som möjligt för att inte påverka den intervjuade. Undersökningens 
begränsade omfattning innebär dock att reliabiliteten kan ifrågasättas. Detta då urvalet av 

                                                 
28 Esaiasson m.fl., 2002, s. 61. 
29 Merriam, 1994, s. 181. 
30 Ejvegård, 1993, s. 67. 
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företag har varit begränsat, vilket har hämmat undersökningens omfattning. Trots detta 
bör reliabiliteten i denna uppsats vara god/hög. 
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3 Internprissättning 
 
Detta kapitel kommer att behandla de i dagsläget gångbara metoderna för 
internprissättning. Inledningsvis sker en genomgång av de bakomliggande motiven och 
därefter följer en granskning av de olika metoder som finns för att sätta ett internpris samt 
dess respektive för och nackdelar. En utredning av vad som påverkar ett företag när det 
skall välja metod kommer även att genomföras.  
 
Enligt en undersökning som genomfördes 1977 i fyra olika länder använde två tredjedelar 
av alla de undersökta företagen endast en internprissättningsmetod medan de övriga 
använde sig av två eller fler.31 En empirisk undersökning från 1994 påvisar dock att det 
på senare tid skett en förändring då ett flertal metoder vid det tillfället användes parallellt 
inom de företag som undersöktes.32 
 
 

3.1 Motiv för internprissättning 
 
Den vetenskapliga litteraturen uppvisar ett flertal motiv för att bedriva handel mellan i en 
företagsgrupp ingående bolag. Sammanfattar man dessa utkristalliseras fyra områden som 
får anses ha den största drivkraften vid implementering av internprissättning i 
verksamheten. 
 

• Styrning: Då internpriser används i olika former av kalkyler inverkar det 
väsentligt på resultatet. De interna transaktionsslagen infattas därmed i underlaget 
för de beslut som grundas på kalkylerna. Av mindre vikt är huruvida styrningen 
kommer från ledningen eller ej, resursutnyttjande och planering påverkas oavsett i 
stor uträckning. 

 
• Motivation: Internprissättning kan motivera på två olika sätt, genom en ökad 

kostnadsmedvetenhet samt genom att ge ett ökat incitament för aktivt handlande. 
 

• Resultatbedömning: Består av två delar, intern och extern. Den interna behandlar 
flödena inom företag och även resultaträkningen för mottagande och levererande 
enheter. Den externa behandlar exempelvis värderingen av anläggningar och 
lager.33 

 
• Miljöfaktorer: För multinationella koncerner finns det andra faktorer som 

påverkar valet av internprissättningsmetod, dessa hör samman med den 
internationella karaktären på företaget. Exempel är skatter, tullar, 

                                                 
31 Arvidsson, 1990, s. 38. 
32 Samuelson, 2001, s. 298. 
33 Arvidsson, 1972, s. 19 f. 
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valutabestämmelser, konkurrensförhållanden och affärsseder. Dessa förhållanden 
varierar mellan olika stater.34  

 
Avsikten med styrning är även att motivera och skapa möjligheter för decentralisering 
och lokalt ekonomiskt ansvar, vilket gör det möjligt att dela upp företaget i självständiga 
enheter. Fördelen med detta skulle vara att den lokala autonoma delen av företag har 
bättre information om lokala förhållanden vilket kan leda till effektivare beslut.35 
 
När internprissättning används som ett instrument för resultatbedömning finns det, som 
nämnts, en extern och en intern sida. Den externa innehåller exempelvis värdering av 
anläggningar och lager i bokslut och skattemässigt korrekta priser på leveranser mellan 
olika juridiska personer inom en koncern. Den interna resultatbedömningen gäller för de 
organisatoriska enheterna och avser ekonomiska flöden inom koncernen, både för 
leverantörer och mottagare. Internprissättning kan ibland tyckas handla om att hitta det 
rätta interna priset. Ett sådant skulle leda till att avdelningar såväl som autonoma delar av 
företaget och dess chefer bedöms och belönas/bestraffas till följd av tydliga och mer 
rättvisande resultat. Ju påtagligare bedömningen av resultatet är, desto starkare blir 
drivkraften att använda ett rättvisande internt pris. Internprissättning kan dock ibland 
skapa intressekonflikter och förstärka schismer mellan olika avdelningar inom företaget, 
detta då den dels visar en kostnad för den mottagande parten och dels en intäkt för den 
levererande parten.36  
 
För att ett internpris ska upplevas som rättvist bör det vara marknadsmässigt eller, som 
lägst, kostnadstäckande. Det är dock en skillnad mellan rättvist och rättvisande, det 
sistnämnda kan innebära att internpriserna visar de aktuella särkostnaderna plus 
eventuella alternativkostnader i trånga sektioner. Det är långt ifrån enkelt att få 
internprissättningen både rättvis och rättvisande. Internpriserna fungerar även som källor 
till information för både centrala och lokala beslut på lång och kort sikt. Den används 
som ett alternativ till central planering av de interna flödena genom att använda interna 
priser för att styra beslut. Med andra ord kan interprissättningen användas som 
styrinstrument.37 
 
Internprissättning leder till förbättrad affärsmässighet, detta sker genom uppmärksamhet, 
motivation och fokusering. Genom att olika varor och tjänster får ett pris internt påvisa 
deras alternativkostnad. Detta leder i sin tur till ökad kostnadsmedvetenhet, vilket kan 
resultera i reflektioner kring nyttan av den internt köpta resursen. Följden blir ett ökat 
internt incitament att leverera resurser som motsvarar externa resurser vilket medför ökad 
utveckling, flexibilitet, kostnadseffektivitet och kundanpassning. Införandet av 
interprissättning leder inte alltid till att olönsamma internprodukter och tjänster 
försvinner, den stora förtjänsten kan ligga i ett förändrat beteende hos leverantören av 

                                                 
34 Arvidsson, 1990, s. 26. 
35 Samuelson, 2001, s. 273. 
36 Samuelson, 2001, s. 276. 
37 Samuelson, 2001, s. 277. 
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resursen. Får leverantören betalt för tjänsten blir det enklare att tillmötesgå kunders olika 
behov och därtill även utvecklandet av olika nya produkter och tjänster.38 
 
Den internprissättningsmetod som väljs kan inte tillgodose alla de behov som räknats upp 
ovan. Ledningen måste välja den metod som bäst passar just deras specifika förhållanden 
och behov bäst så att de kan nå sina målsättningar. 
 
 

3.2 Armlängdsprincipen 
 
Grunden för all internprissättningsverksamhet är den så kallade armlängdsprincipen som 
finns reglerad i svensk rätt:39  
 

”…innebär armlängdsprincipen att prissättningen vid transaktioner mellan 
närstående bolag skall baseras på samma villkor som gäller mellan två av 
varandra oberoende bolag.”40 

 
Prissättningen skall motsvara de villkor som skulle ha avtalats mellan oberoende bolag 
för motsvarande prestationer på den öppna marknaden. Det är dock viktigt att påpeka att 
armlängdsprincipen utgår från förutsättningar som ofta inte har förankring i verkligheten. 
Detta innebär att det föreligger en avvikelse mellan tillämpade prissättningsmetoder och 
armlängdsprincipen. De flesta företag verkar ej i en omgivning där det råder fullständig 
konkurrens, vilket märks i prissättningen. Ett armlängdspris är ofta endast ett fiktivt pris, 
utan anknytning till produktens verkliga kostnader. Enskilda koncernbolag kan sällan 
agera oberoende av varandra, vilket armlängdsprincipen förutsätter. Detta innebär att 
armlängdsprincipen är teoretiskt gångbar men ofta ej fungerar fullt ut i verkligheten. Den 
bakomliggande teorin om prissättning i enlighet med marknadsvärde är dock 
fortsättningsvis normen för all internprissättning.41 
 
 

3.3 Internprissättningsmetoder 
 
Vilket pris en enhet skall ta när den levererar en produkt/tjänst till en annan enhet i 
koncernen är, som framgår av tidigare diskussioner, ofta svårt att fastställa. Så är det 
dock ej i de fall där enheterna kan välja fritt om de vill köpa eller sälja externt eller 
internt, då behövs inte regler för hur produkterna/tjänsterna skall prissättas. Problemen 
uppstår snarare när det finns begränsningar för hur enheterna inom koncernen får agera. 
Nivån på de interna priserna måste då bedömas enligt andra metoder.  
 

                                                 
38 Samuelson, 2001, s. 278 f. 
39 Arvidsson, 1990, s. 32. 
40 IL 14:19 § 1 st. 
41 Arvidsson, 1990, s. 32 f. 
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Det finns ingen internprissättningsmetod som är bättre än någon annan utan alla har sina 
respektive för- och nackdelar. Dessa är i stor utsträckning beroende av i vilken situation 
de används, vilket exempelvis innebär; vilket företag, storlek, bransch, ekonomi-
styrningsmetod och dylikt.42 
 
OECDs riktlinjer för internprissättning innehåller en rad metoder som kan användas vid 
fastställande av interna priser för varor, tjänster och immateriella tillgångar. Företagen 
bör normalt tillämpa någon av de traditionella transaktionsbaserade metoderna 
exempelvis marknadsprismetoden, kostnadsplusmetoden eller återförsäljningspris-
metoden, men även så kallade vinstmetoder, vinstfördelnings- och nettomarginal-
metoden, kan brukas som en sista utväg. Utgångspunkten är de enskilda företagens egen 
värdering av vilken metod som är mest lämplig mot bakgrund av verksamheten och 
förhållandena i övrigt.43 
 
 

3.3.1 Marknadsbaserat internpris 
 
Decentralisering och skapandet av resultatenheter med eget ekonomiskt ansvar kräver att 
enheterna frikopplas ifrån varandra resultat- och beslutmässigt. Detta leder till 
information om det egna kostnadsläget i förhållande till marknadspriserna. Med 
marknadsbaserade internpriser kan företaget skapa ett golv för prissättningen av 
slutprodukten, detta kan exempelvis ske genom avkastningskrav på investeringen.44 
Marknadsbaserade internpriser leder till prismedvetenhet inom företagen, de blir utsatta 
för en konkurrenssituation som skapar ett incitament för lönsamhetstänkande och 
rationella beslut. Denna internprissättningsmetod kan vidare delas upp i två olika 
varianter; rådande marknadspris och uppskattat marknadspris.45 
 
 

3.3.1.1 Rådande marknadspris 
 
I detta fall är det interna priset detsamma som marknadspriset. Det utgår från att det finns 
ett marknadspris och att kostnaderna för försäljning och anskaffning inte är skiljer sig åt 
mellan intern och extern handel. Det interna priset kan låsas för längre eller kortare tid 
vid fluktuationer för att underlätta planering och kostnadsberäkningar för företagets olika 
delar. Motiven bakom denna typ av internprissättning är att den skall baseras på ett 
objektivt och affärsmässigt värde, vilket i sin tur skall leda till att avdelningarna kan 
agera självständigt som fristående enheter. Fördelarna är att värdering och planering 
underlättas samt att det är bra för motivationen, detta gäller dock endast om det finns en 

                                                 
42 Arvidsson, 1972, s. 35. 
43 RSV rapport 2003:05. 
44 Samuelson, 2001, s. 287 f. 
45 Arvidsson, 1990, s. 29. 
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öppen marknad för produkten eller tjänsten. En annan fördel är att priset blir 
marknadsmässigt korrekt och inte bestäms internt i företaget.46 
 
En annan fördel är att priset kommer att vara lika med marginalkostnaden. Vilket enligt 
den mikroekonomiska teorin leder till optimal resursallokering, under förutsättningen att 
det är fullständig konkurrens. Då det under interna förhållanden är svårt (läs omöjligt) att 
uppnå fullständig konkurrens blir följden att prisnivån aldrig kommer att bli optimal. 
Trots detta är det optimala priset vad som bör eftersträvas inom företaget.47  
 
Nackdelar med metoden är bland annat att transaktionskostnaderna vid extern handel kan 
avvika från interna hanteringskostnader. Detta kan leda till konflikter vid prisjusteringar. 
Marknadspriserna kan fluktuera kraftigt vilket kan leda till att de inte är lämpliga för 
långsiktiga beslut. Det kan även vara tidskrävande och kostsamt att följa fluktuationerna 
särskilt vid stora produktsortiment med många delmarknader. Ett marknadspris ger sällan 
uttryck för alternativvärdet för leverantörer och mottagare av internleveranser, vilket kan 
leda till att inte lönsamma internleveranser ej kommer till stånd. Denna risk är dock 
endast överhängande om leverantören har överkapacitet.48 Om den interna leverantören ej 
är lika effektiv som externa leverantörer kan det uppstå konflikter inom företaget. Det 
kan även vara kostsamt att följa prisfluktuationer om företaget har ett stort sortiment. En 
tidsmässig förlust kan uppstå då marknadspris och produktspecifikationer med mera skall 
bestämmas, särskilt om företagets externa handel är liten.49  
 
 

3.3.1.2 Uppskattat marknadspris 
 
När det ej finns en identisk produkt på marknaden kan ett marknadsmässigt pris antingen 
härledas från priset på liknande produkter eller helt enkelt uppskattas. Är produkten unik 
kan ett marknadsmässigt pris uppskattas genom att räkna ut vad en extern producent 
skulle kräva för att långsiktigt leverera produkten.  
 
Huvudmotivet till denna metod är att tillämpa ett affärsmässigt värde på 
interntransaktioner när sådana egentligen inte finns. Fördelarna är att långsiktiga 
alternativkostnader skapas vilket ger underlag för planering. Marknadspriset ger 
internprissättningen legitimitet vilket är en fördel vid implementering.50 Med denna 
metod är det något så när möjligt att uppskatta en rättvis och objektiv värdering av 
enheternas resultat, den uppmuntrar även bägge parter till internhandel.51 
 
Svårigheterna ligger i att söka reda på relevanta och internt accepterade prisunderlag 
vilket både kan vara tidskrävande och leda till interna konflikter i företaget. Det kan bli 

                                                 
46 Samuelson, 2001:289. 
47 Sloman, 1999, s. 178 f. 
48 Samuelson, 2001:289. 
49 Arvidsson, 1972, s. 29 f. 
50 Samuelson, 2001, s. 290. 
51 Arvidsson, 1972. s. 30. 
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svårt att bedöma den samlade lönsamheten i slutprodukten om det finns orealiserade 
internvinster i internpriset.52 Det kan likaledes bli en källa till konflikt vid beräkning av 
marknadspriset då frågorna av vem och hur skall besvaras.53 
 
 

3.3.2 Kostnadsbaserat internpris 
 
Det starkaste argumentet för att tillämpa kostnadsbaserade internpriser är att den köpande 
enheten inte gratis skall kunna utnyttja andra resultatenheters arbete/produktion. De skall 
dock inte heller behöva betala mer än kostnaden då det handlar om en intern leverans. 
Om kostnaden på det som tillhandahålls innehöll en vinst skulle det kunna bli 
vilseledande att köpa externt jämfört med att tillverka inom företaget. Ett vanligt 
argument är att kostnaderna skall följa genom hela produktionsprocessen och ge 
information om tidigare kostnader i produktionen. Det blir lätt att beräkna lönsamheten 
genom att jämföra de egna kostnaderna mot utpriset.54 
 
Det finns ett flertal varianter av kostnadsbaserade internpriser, dessa är: 
  

• självkostnad, 
• självkostnad plus vinstpålägg, 
• särkostnad, samt 
• ABC-kalkylerad kostnad. 

 
 

3.3.2.1 Självkostnad (full tillverkningskostnad) 
 
Självkostnadsprincipen används för att leverantören skall få såväl sina direkta som 
indirekta kostnader täckta. Kostnaderna förs vidare till följande led för att där 
ackumuleras med den mottagande enhetens kostnad, vilket i sin tur innebär att det är 
enkelt att beräkna lönsamheten.55 Den levererande enheten gör i detta fall ej vinst på 
internhandeln.56 
 
Fördelar med att använda självkostnadsprincipen är att den ger uttryck för vad 
produkten/tjänsten kostar på medellång sikt under normala förhållanden. Även 
självkostnaden för produktionen skall i viss mån vara lönsam. Metoden uppfattas ofta 
som objektiv och rättvis.57  
 

                                                 
52 Samuelson, 2001, s. 290. 
53 Arvidsson, 1972, s. 29 f. 
54 Samuelson, 2001, s. 282. 
55 Samuelson 2001, s. 283. 
56 Arvidsson, 1972, s. 25. 
57 Samuelson 2001, s. 283. 
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Nackdelen är att priset kan ge ett felaktigt beslutsunderlag på kort sikt. Påläggen för 
indirekta kostnader är mer eller mindre godtyckliga och därmed kan det vara svårt att 
bestämma vilka kostnader som hör ihop med vilka produkter.58 Metoden ger ej heller 
besked om respektive enhets del av företagets totala resultat. Den ger inte heller 
leverantören något incitament att rationalisera tillverkningen då kostnaderna automatiskt 
täcks.59 
 
 

3.3.2.2 Självkostnad plus vinstpålägg 
 
Motivet för denna metod är att leverantören skall erhålla vinst och därmed kunna ha ett 
positivt resultat alternativt räntabilitetsansvar. Fördelen är att vinstpålägget speglar de 
krav på avkastning som ägarna kräver, vilket även en utomstående leverantörs ägare 
skulle kräva. Genom central kontroll över vinstpålägg i alla led kan prissättningen av 
slutprodukten styras, den minskar också förhandlingarna och förebygger därmed 
slitningar mellan avdelningar. Det är möjligt att använda sig av räntabilitetsmetoden på 
de enheter som använder sig av denna internprissättningsmetod. Den är även ofta 
accepterad om marknadspris ej finns.60 
 
Nackdelar är att ett automatiskt vinstpåslag kan ge upphov till dålig motivation då det ger 
en automatisk vinst. Negativt kan också vara att kostnadsdelen och påläggen kan 
upplevas som godtyckliga. Det kan även leda till att produkter/tjänster som i grunden var 
lönsamma för företaget som helhet blir olönsamma på grund av vinstpåslaget.61 
 
 

3.3.2.3 ABC – kalkylerad kostnad 
 
Internpriserna återspeglar det som driver kostnaderna hos leverantören. Fördelen är att 
den specificerar kostnaderna, kostnader som inte ger värdetillväxt kommer därmed fram.  
 
Nackdelar är att de kostnader som inte syns i internpriserna måste täckas på något annat 
vis, vilket kan göra det svårt att koppla aktiviteterna till interleveranser.62 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Samuelson 2001, s. 283 f. 
59 Arvidsson, 1972, s. 25. 
60 Arvidsson, 1972, s. 26. 
61 Samuelson, 2001, s. 286. 
62 Samuelson, 2001, s. 284. 
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3.3.2.4 Särkostnad 
 
Syftet med denna internprissättningsmetod är att styra inköpen mot så optimala alternativ 
som möjligt, genom att exempelvis informera om merkostnader och därmed styra 
inköpen mot det mest lämpliga alternativet. Detta kan även bestämmas via 
bidragskalkyler i senare led. Fördelarna är den kan påvisa vilka kostnader som hänger 
samman med vissa leveranser eller förändringar av dessa, vilket leder till en optimal 
planering när det ej är fullständigt kapacitetsutnyttjande. Den stora fördelen för den 
köpande enheten är att den kan avgöra om det är externa köp, egenproduktion eller 
interna köp som är fördelaktigast.63 
 
Nackdelar är att de interna leverantörerna täcker alla sina kostnader, vilket kan leda till 
ökade kostnader jämfört med vad som optimalt och därigenom skapa ett dåligt incitament 
för internleveranser. En risk för underberäkning av särkostnaderna och de kostnader som 
inte ryms i priset föreligger.64 
 
 

3.3.2.5 Standardkostnad 
 
Det finns två huvudsakliga motiv till att använda standardkostnad. Det ena är att undvika 
en allt för stor fluktuation i det interna priset och det andra är att skapa incitament för att 
skapa kostnadseffektivitet hos både den säljande och köpande parten. En fördel är att det 
är lättare för den köpande enheten att planera sina köp då de vet vilket pris som gäller. En 
annan fördel är att eventuell ineffektivitet hos den säljande enheten motarbetas vilket 
stimulerar kostnadseffektiviteten. Metoden är enkel att använda och lätt att förstå.65 Till 
de övriga fördelarna hör att resultatanalysen blir enkel att göra hos både leverantör och 
mottagare samt att redovisning och rapportering blir smidigare än med andra metoder.66 
 
Nackdelarna är att den baseras på verkliga kostnader historiskt och inte på produktions-
ekonomiska analyser, vilket leder till att effektivitetsbrister inte uppmärksammas och 
åtgärdas. Det kan finnas en risk för att det uppstår en konflikt mellan kvantitet och 
standardisering kontra specialutförande.67 
 
 

3.3.3 Duala priser 
 
Detta är en så kallad kombinationsmetod vilken innebär olika internpriser för levererande 
respektive mottagande enhet. Avsikten är att resultatberäkningsmässigt koppla enheterna 

                                                 
63 Arvidsson, 1990, s. 27. 
64 Samuelson, 2001, s. 285. 
65 Samuelson, 2001, s. 286. 
66 Arvidsson, 1972, s. 27. 
67 Samuelson, 2001, s. 287. 
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från varandra samtidigt som respektive enhets pris ger dem information att styra besluten 
mot det gemensammas bästa. Ett annat motiv är att eliminera eventuella 
intressekonflikter mellan parterna. Det finns ett flertal varianter på denna metod. Nedan 
kommer dock de två, enligt litteraturen viktigaste, att redovisas.68 
 
Variabel tvådimensionell metod, där leverantören krediteras det högsta av 
självkostnadspris och marknadspris och mottagaren debiteras det lägsta av 
självkostnadspris och marknadspris. Den skillnad som uppstår blir utgör kostnaden.  
 
Konstant tredimensionell metod där leverantören krediteras marknadspris och mottagaren 
debiteras särkostnaden samt andel i samkostnad. Leverantörens resultat blir beräknat som 
den vore fristående och mottagaren visar resultatet för kombinationen. Tanken bakom 
denna idé är att varje enhet skall kunna bedöma lönsamheten på både lång och kort sikt.69 
Det finns ytterligare två alternativ av denna metod: 
 
 

3.3.3.1 Avräkning i två steg 
 
Denna metod skall återspegla kostnadssamband. Det innebär att de rörliga och fasta 
kostnaderna debiteras var för sig för att undvika över- och undertäckning av fasta 
kostnader. Rörligheten innefattar både leverantör och mottagare. Fördelen är att 
mottagaren får korrekt information om kostnaderna samtidigt som leverantören erhåller 
full betalning. Avräkningen kan bedömas på två olika sätt. 
 
Vid leverans kan särkostnaden räknas av och vid periodens slut krediteras leverantören 
med en andel i mottagande enhets eller företags vinst. Låga kostnader och lönsamhet 
belönas därmed, det kan dock vara svårt att väga dessa faktorer mot varandra. Metoden 
kan dock upplevas som omständlig och krånglig. 
 
Alternativet innebär är att det som levereras debiteras till standardsärkostnad. Separat 
debiteras ett avtalat belopp för samkostnader och vinst. Det senare beloppet utgör 
ersättning för leverantörens kapacitetskostnader och den beredskap att leverera som 
leverantören besitter. Fördelen är att inköpspriset per styck blir förmånligt för mottagaren 
samt att kapacitetdimensionering och kapacitetsutnyttjande främjas.70 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Samuelson, 2001, s. 291. 
69 Arvidsson, 1972, s. 43. 
70 Samuelson, 2001, s. 293. 
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3.3.3.2 Internavräkning kombinerad med integrerad resultatmätning 
 
Denna metod syftar till att lösa problem som suboptimering och utdragna 
internprisdiskussioner genom att lägga samman resultaten i de olika leden. Detta kan 
åstadkommas på flera sätt:  
 

• Bakåt: resultatet i ett led krediteras tidigare led som haft del i resultatet. 
• Framåt: resultatet på internt sålda produkter krediters mottagaren. 
• Framåt och bakåt: vid resultatmätningen tillgodoräknas senare led resultatet i 

tidigare led och omvänt.  
 
När de olika enheterna får del i varandras vinster räknas det med att nå en ökad 
integrering med mer av samverkan och utbyte av information och färre konflikter i 
enheternas relationer. Denna metod är med andra ord ett sätt att motverka och helst 
eliminera de negativa effekterna som den ”normala” internprissättningen har, särskilt för 
företag med internationella internleveranser som dessutom påverkas av externa faktorer. 
Detta kan vara nödvändigt för att åstadkomma rättvisande interna mått. Nackdelen är 
dock att det kan vara svårt att se vem som har bidraget med vad till slutresultatet.71 
 
 

3.3.4 Internpriser fastställda efter förhandling 
 
Att internpriser fastställs efter förhandling innebär att de berörda parterna själva tar ett 
direkt ansvar för internprissättningen. Metoden är mycket användbar då en fullständig 
decentralisering av de olika enheterna har genomförts och det ej finns marknadspriser. 
Anledningarna är att även interna mellanhavanden skall vara affärsmässiga och att dessa 
enheter skall agera självständigt gentemot varandra för att skapa en internmarknad.72 
 
Fördelarna är att parterna skall ta fullt ekonomiskt ansvar för de egna resultaten, den ger 
leverantörerna ett incitament att pressa kostnaderna samt att den kan vara praktisk om det 
är få utbyten av internprestationer. 
 
Nackdelarna är att det blir mer motverkan än samverkan mellan avdelningarna. Det finns 
risk för att information som skickas mellan parterna är förvanskad och förhandlingarna 
tar mycket tid och även pengar.73 
 
 

                                                 
71 Samuelson, 2001, s. 293 f. 
72 Arvidsson, 1990, s. 30. 
73 Samuelson, 2001, s. 294 f. 
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3.3.5 Centralt bestämda priser 
 
Denna metod innebär som titeln antyder att en central enhet fastställer internpriset i 
monetära mått. Detta kan göras för att förenkla hanteringen eller som ett led i en 
optimeringsansats där den centrala enheten försöker styra med knapphetspriser på 
resurser och prestationer mot bästa totalresultat. Metoden används för att påverka utbud 
och efterfrågan inom koncernen/organisationen. Motivet bakom denna metod är att den är 
bra om internprisfrågor har fått ett allt för stort utrymme inom företaget samt att 
internprissättningen används som ett ransoneringsinstrument. Fördelarna är att den 
förenklar hanteringen, det skapar ett beslutsunderlag för parterna samtidigt som det blir 
enkelt att styra utbud och efterfrågan inom koncernen som ledningen finner lämpligt. 
 
Nackdelen är att det kan uppfattas som en centralistisk metod och det kräver att den 
centrala enheten följer upp och tar ansvar för de konsekvenser som kan ske på grund av 
prissättningen.74 
 
 

3.3.6 Nollpris 
 
Nollpris innebär att det inom företaget/koncernen inte internprissätts. Priset är alltså noll, 
vilket i sin tur innebär att leverantören inte får någon intäkt och mottagaren ingen kostnad 
för prestationen. Fördelen är att det uppstår hanteringsmässiga fördelar samt 
kostnadsbesparingar. Metoden bör användas för ekonomiskt marginella prestationer och 
för sådana prestationer som ej eller i ringa utsträckning är valbara.75 
 
 

3.3.7 Tvåstegsmetoden 
 
Motivet bakom denna metod är att internpriserna skall återspegla de kostnadssamband 
som finns. Det innebär att de fasta respektive rörliga kostnaderna kommer att debiteras 
var för sig, vilket gör att problemen med under- och övertäckning av fasta kostnader 
försvinner. Detta sker både hos leverantören och hos mottagaren. Leverantören får 
därmed full betalning och mottagaren får korrekt kostnadsinformation. Det finns ett 
flertal varianter av denna metod, tre av dessa kommer att beskrivas nedan.  
 
Den första av dessa varianter grundar sig på löpande avräkning till produktions 
särkostnad. Periodvis kommer mottagaren att debiteras en andel av leverantörens 
samkostnader, exempelvis genom procentuellt pålägg på under perioden debiterade 
särkostnader alternativt ett i förväg fastställt belopp. Fördelen med denna variant är att 
redovisningen blir enklare än vid självkostnadsprissättning. Det blir inga pålägg i något 
                                                 
74 Samuelson, 2001, s. 296 f. 
75 Samuelson, 2001, s. 297 f. 
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av leden, leverantören får kostnadstäckning och mottagaren får kunskap av leverantörens 
kapacitetskostnader.  
 
Den andra varianten bygger på att särkostnaden räknas av vid leverans och vid periodens 
slut krediteras leverantören med en andel i mottagarens vinst. Fördelen med denna 
variant är att både låga kostnader och lönsamhet belönas, det kan dock vara svårt att väga 
dessa parametrar mot varandra. 
 
Den tredje och sista varianten i tvåstegsmetoden innebär att en leverans debiteras ett 
mellan parterna avtalat belopp för samkostnader och vinst. Det senare beloppet utgör 
ersättning för leverantörens kapacitetskostnader och den beredskap som leverantören 
håller. Fördelen är att inköpspriset per enhet blir förmånligt för mottagaren och att 
samplanering av kapacitetsdimensionering och kapacitetsutnyttjande främjas.76 
 
 

3.3.8 Vinstdelning 
 
Denna metod används för att företaget vill vara säkra på att dess intresse överensstämmer 
med enheternas intresse. Systemet fungerar på följande sätt: 
 

1) Produkterna överförs till marknadsenheterna till ett rörligt standardpris. 
2) När produkterna är såld delar affärsenheterna på det intjänade överskottet.  
3) Överskottet är försäljningspris minus rörliga tillverknings- och 

markandskostnader.  
 
Fördelen är att enhetens intresse överensstämmer med företagets. Nackdelarna är att det 
kan uppstå konflikt om hur överskottet skall fördelas. Uppdelningen av vinst mellan 
enheterna ger ej en korrekt bild av lönsamheten för varje enhet vilket kan leda till 
konflikter. Exempelvis är tillverkningsenheten beroende av marknadsenhetens förmåga 
att sälja produkten, detta då tillverkningsenheten får sin del av överskottet först när 
marknadsenheten har sålt produkterna. Andra nackdelar är att det kan vara en tids- och 
resurskrävande metod vilket är tvärtemot anledningen till att använda internprissättning. 
Metoden innebär även en godtycklig uppdelning av vinsten mellan enheterna och ger 
därmed inte korrekt information om respektive enhets vinst.77 
 
 

3.4 Dokumentationsregler 
 
Trots att armlängdsprincipen idag, både nationellt och internationellt, reglerar intern 
handel mellan närstående bolag, är stora svårigheter förknippade med bedömandet av 
huruvida en dylik transaktion är korrekt genomförd. Striktare regler avseende 
                                                 
76 Samuelson, 2001, s. 291 f. 
77 Anthony, 2000, s. 210 f. 
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dokumentation av internprissättningsverksamhet har dock i allt större omfattning införts 
internationellt. Detta i syfte att utöka och förenkla granskningsmöjligheterna av 
internprissättningen i koncerner.78 Dessa förändringar baseras främst på riktlinjer som 
utkommit från OECD i syfte att harmonisera internprissättningsreglerna på det 
internationella planet.79 Även vikten av en konsekvent policy för hela koncernen, oavsett 
vilket land enheterna verkar i, understryks i både de nationella och de internationella 
motiven. I detta kapitel kommer en jämförelse att göras mellan de nu gällande 
regleringarna och de som av RSV80 föreslås införas.81  
 
 

3.4.1 Nuvarande lagstiftning 
 
I dagens läge regleras vad en koncern skall redovisa främst av Lagen (2001:1227) om 
självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK). Enligt denna skall den som redovisar 
intäkter i näringsverksamhet lämna de uppgifter som behövs för taxeringen.82 
Dotterföretag skall även lämna identifikationsuppgifter avseende moderbolaget.83 Den 
som är uppgiftsskyldig enligt nämnda lagstiftning är vidare ”skyldig att i skälig 
omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt se till att han har 
underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den”84. 
 
Kontrolluppgiftsskyldigheten utsträcks även från taxeringsåret 2004 till att omfatta både 
fysiska och juridiska personers direkta och indirekta betalningar överstigande 100 000 
sek. Den som har förmedlat betalningen är uppgiftsskyldig och upplysningen skall 
innehålla betalningens belopp, vad betalningen avser, vilket land som betalningen gjorts 
till eller kommer från, och vid betalning till utlandet, betalningsmottagarens namn. I 
dagsläget finns ej någon möjlighet att utan särskild granskning särskilja interna 
betalningar mellan koncernföretag.85 
 
För räkenskapsår som påbörjas efter den 1 januari 2002 finns även en rekommendation 
från redovisningsrådet (RR) angående upplysningsplikt för transaktioner mellan 
närstående företag.86 Denna bygger på International Accounting Standard (IAS) 
rekommendation nummer 24 och innefattar: 
 

                                                 
78 Jfr exempelvis danska 3 § B Skattekontrolloven, tyska Abgabeordnung sektion 90 § 3, amerikanska 
Internal Revenue Code section 482 samt australiensiska Income Tax Assessment Act division 13 Pt III med 
tillhörande kompletteringar. 
79 OECD, 2001. 
80 RSV rapp. 2003:05. 
81 RSV rapp. 2003:05, s. 28 ff. 
82 LSK 3:5 §. 
83 LSK 3:7 §. 
84 LSK 19:2 §. 
85 LSK 12:1 §. 
86 RR 23 – Upplysningar om närstående. 
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• ”Ungefärlig transaktionsvolym, antingen som en beloppsuppgift eller som en 
andel av ett totalbelopp, 

• fordringar eller skulder angivna till belopp eller som en andel av ett totalbelopp, 
samt 

• principerna för prissättning.”87 
 
Rekommendationen gäller oberoende av om ersättning utgått eller ej, detta då även 
nollpris är en form av internprissättning. Något krav på uppdelning mellan nationella och 
internationella transaktioner finns dock inte. 
 
 

3.4.2 Föreslagen lagstiftning 
 
Skattebasutredningen88 har som en av sina slutsatser avseende internprissättning 
rekommenderat att Sverige går samma väg som många andra länder och inför en utökad 
uppgiftsskyldighet, stramar upp rutinerna samt anpassar dem till rådande internationella 
principer. 
 
De föreslagna regleringarna innebär en utökad uppgiftsskyldighet i deklarationen om 
transaktioner med närstående89 utländsk juridisk person. Uppgiftsskyldigheten förordas 
gälla transaktionsslagen varor, tjänster, immateriella tillgångar, finansiella transaktioner 
och övrigt. Uppgifterna rekommenderas avse det totala beloppet av intäkter och 
kostnader inom respektive transaktionsslag. Alternativt kan uppgift om intäkternas och 
kostnadernas storlek lämnas inom förslagsvis tre intervall, 0-10 msek, 10-50 msek och 
över 50 msek.90 
 
Vidare föreslås en formell skyldighet att upprätta dokumentation om internpriser införas. 
Förpliktelsen bör omfatta de som träffas av den utvidgade uppgiftsskyldigheten i 
självdeklarationen. Specifika formkrav föreslås emellertid inte. Istället förordas att RSV 
lämnar vägledning för hur dokumentationskravet skall uppfyllas. Denna vägledning skall 
företrädesvis utgå från OECDs riktlinjer på området. Dokumentationskravet skall dock 
även omfatta mellanhavanden mellan huvudkontor och deras fasta driftställen.91 
 
De sanktioner som kan komma under övervägande för inkomstskattefrågor, närmare 
bestämt förseningsavgift, vitesföreläggande, skattetillägg och skönstaxering, föreslås 
även gälla vid brister i informations- och dokumentationsskyldigheten.92 

                                                 
87 RR 23 – Upplysningar om närstående. 
88 SOU 2002:47. 
89 Med begreppet närstående avses i Sverige skattskyldiga näringsidkare som direkt eller indirekt innehar 
mer än 50 procent av andelarna eller kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i en utländsk juridisk 
person.  
90 RSV rapp. 2003:05, s. 34 ff. 
91 RSV rapp. 2003:05, s. 31 ff. 
92 RSV 2003:05, s. 41 f. 
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4 Empiri  
 
Vår undersökning omfattar, som nämnts, sju svenska multinationella företag noterade på 
Stockholmsbörsens A-lista. De analyserade bolagen är verksamma inom både varu- och 
tjänstesektorn. Utredningen genomfördes främst med företagens Chief Financial Officer 
(CFO) eller internprissättningsansvarig. Då sekretess råder på detta område kommer inget 
företag att namnges vid presentationen av resultatet.  
 
Kapitlet innefattar en sammanfattning över de resultat som framkom i den empiriska 
undersökningen.93 
 
 

4.1 Resultat av fallstudien 
 
Resultaten presenteras nedan med en disposition som bygger på den bakomliggande 
intervjuguiden. Detta förfarande förenklar för läsaren och förbättra förståelsen i den 
kommande analysen. I vissa fall kommer redogörelsen att utgå från en narrativ ansats. 
Syftet är att genom uttalanden vilka är signifikativa för hela undersökningsgruppen 
tydliggöra respondenternas ståndpunkt. Upplägget säkerställer även att respondenternas 
ovillkorliga krav på sekretess till fullo infrias. 
 
Följande framställning är en sammanfattning över respondenternas svar, inga egna 
slutsatser innefattas. Genom detta förfarande åskådliggörs de empiriska rönen på ett 
enkelt och överskådligt sätt. En fullständig redogörelse kan därmed inte anses berättigad.  
 
 

4.1.1 Förekomsten av internprissättning 
 
Av de sju intervjuade företagen uppgav sex att de använde sig av internprissättning 
mellan i koncernen ingående bolag verksamma i olika stater. Det bolag som ej idkar 
någon form av intern handel är ett utpräglat tjänsteföretag där varor, enligt utsago, aldrig 
är föremål för transaktion. Bolaget är dock världsomspännande med verksamhet i mer än 
30 länder. Detta företag handlar inte heller med vare sig tjänster eller någon form av 
immateriella rättigheter. Trots detta använder bolagets samtliga verksamhetsställen 
världen över samma varumärke. Vidare redovisas därmed endast svaren från de sex bolag 
som angav att de idkade intern handel. 
 
 
 

                                                 
93 Se Bilaga 1 – Intervjuguide angående koncernintern prissättning mellan bolag verksamma i olika stater 
för en komplett uppställning av de förekommande frågorna. 
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4.1.2 Internprissatta transaktionsslag 
 
Inom koncernerna är det i första hand varor som prissätts och handlas internt. Samtliga 
respondenter anger att varor i olika omfattning är föremål för internprissättning. Vid två 
tillfällen anges dock även att ersättning för tjänster samt patent och varumärken, så kallad 
royalty, erläggs.  
 
De företag som är verksamma inom starkt råvaruberoende branscher är även de som i 
störst utsträckning enbart handlar med varor. Företag med verksamhet inom främst 
tjänstesektorn eller med aktiviteter i flertalet sektorer lägger å andra sidan större vikt vid 
kostnader relaterade till immateriella transaktionsslag. 
 
Resultaten visar därmed på ett klart och tydligt sätt att var och en av koncernerna i störst 
omfattning betonar internprissättning på sitt huvudsakliga verksamhetsområde. Vilket 
innebär att kostnadstänkandet främst kretsar kring deras huvudsakliga produktslag. 
 
 

4.1.3 Använda internprissättningsmetoder 
 
Vad gäller val av metod framgår det tydligt av undersökningen att företagen i absolut 
störst omfattning säger sig bruka rådande marknadspris. Samtliga sex svarar att antingen 
samtliga eller vissa interna transaktioner baseras på detta. Utöver denna metod används 
även uppskattat marknadspris, självkostnad samt självkostnad plus vinstpålägg för vissa 
transaktionsslag.  
 
Fördelningen i användandet mellan dessa metoder baseras främst på huruvida priset på 
det aktuella transaktionsslaget på ett lämpligt sätt kan fastställas eller ej. I de fall så är 
möjligt används rådande marknadspris. Konkreta exempel på detta är branscher där 
råvaran i stor utsträckning är naturtillgångar. Adekvata komparativa studier är i dessa fall 
lätta att genomföra och ett generellt rådande marknadspris kan därmed med stor säkerhet 
fastställas. 
 
Vid de tillfällen då ett dylikt generellt marknads pris svårligen går att bestämma lutar sig 
företagen mot andra metoder än rådande marknadspris. Mest populärt är då de 
kostnadsbaserade metoderna. Respondenterna anger då att de interna priserna baseras på 
kostnaden för den ifrågavarande varan eller tjänsten. Ibland även med uppräkning för 
eventuella vinstpålägg för den producerande ansvarsenheten. Skälen till att dylika pålägg 
adderas är enligt koncernerna att detta tydliggör de avkastningskrav som ställs på de olika 
enheterna. Ett företag anger även som motiv att dylika avkastningskrav av naturliga skäl 
skulle belasta priset vid extern handel. Görs inte motsvarande vinstpålägg hävdar 
företaget vidare att det skulle innebära ett avsteg från armlängdspincipen. 
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4.1.4 Var och hur beslut om internpris fattas inom koncernen 
 
På frågan hur, och av vem, beslut om gällande internpris fattads skiftar svaren i 
betydande utsträckning mellan respondenterna.  
 
Två koncerner uppger att den säljande enheten fastställer prisnivån. De hävdar att detta 
förstärker bilden av att ifrågavarande handel sker mellan två av varandra oberoende 
företag. Respondenterna hävdar dessutom att detta ökar kostnadsförståelsen hos de 
prissättande enheterna. Om säljande enhet tvingas revidera kostnadsläget uppkommer 
ofta fördelar då oproportionerliga/obefogade kostnadsposter kan upptäckas.  
 
Resterande koncerner förklarar att priset sätts av antingen koncernledning, 
ekonomiavdelning, marknadschef (i dotterbolag) eller ekonomi-/marknadsavdelning. 
Generellt anges i dessa fall att den högsta ledningen i större utsträckning än 
underenheterna är medvetna om den allomfattande prisbilden för den avsedda 
internprestationen. De har även bättre kännedom om omvärldsförhållanden och 
allmängiltiga prispåverkande faktorer vilket gör dem bättre lämpade för bedömningen av 
den slutgiltiga prisnivån. 
 
 

4.1.5 Bakomliggande motiv till val av internprissättningsmetod 
 
Motiven vid val av internprissättningsmetod är åtskilliga. Samtliga svar innehåller dock 
en starkt uttalad vilja att externt uppvisa en rättvisande bild i redovisningen, vissa anger 
även undvikande av skatteproblem som en bakomliggande orsak. I strävan att uppnå den 
rättvisande bilden hävdar flera att enkelheten är av yttersta vikt för att åstadkomma ett 
korrekt genomförande. Till enkelheten kopplas likaledes en tydlig inriktning mot en 
minimal administration som positivt. En av koncernernas CFO säger:  
 

”Vi eftersträvar en stringent prissättning där hänsyn tas till både fastlagda 
rättsliga och redovisningsmässiga principer, samtidigt som den på bästa 
möjliga sätt bidrar till en kostandsmässig medvetenhet hos 
underenheterna.” 

 
Förutom detta uppger övervägande delen olika former av självstyrning för enheterna som 
betydelsefulla skäl. Långsiktighet i styrningen samt konkurrensmässiga villkor för 
underenheterna är exempel på detta. Andra argument är ökad möjlighet till 
benchmarking, det vill säga möjligheten att jämföra sig med andra likartade företag, och 
en bättre kapacitet att genom funktionsanalys bedöma de enskilda enheternas resultat. Ett 
företag anser även att det är viktigt att koncernens redovisning är internationellt sett 
konsekvent. Detta upprätthålls genom en principfast tillämpning av riktlinjer från 
exempelvis OECD och IAS.  
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4.1.6 Internationella differenser i redovisningen 
 
Flera av de undersökta koncernerna hävdar att de redovisar internprissättnings-
verksamheten olika beroende på i vilket land ifrågavarande underbolag verkar.  
 
En av koncernerna anger exempelvis att de redovisar internpriser företrädesvis i USA och 
England. Detta då dessa stater i större omfattning än andra ställer hårda krav på bland 
annat dokumentation och redovisning av den företagna internhandeln. 
 
De fem andra påstår sig i varierande utsträckning anpassa nivån på redovisningen efter 
gällande regler i det avsedda landet. Likaledes gör två koncerner gällande att vissa, 
ospecificerade, transaktionsslag endast är föremål för internhandel i ett fåtal stater. Allt 
beroende på den rådande redovisningsnormen i de olika staterna.  
 
 

4.1.7 Nya dokumentationskrav 
 
Hälften av koncernerna säger sig känna till den sannolika regelförändringen innebärande 
införandet av dokumentationskrav för internprissättning i Sverige. Dessa tre koncerner är 
inte bara de som i störst omfattning tillämpar internprissättning. Det är även uteslutande 
de koncerner som i denna studie uppger att de kombinerar användandet av olika 
internprissättningsmetoder. På grund av detta håller de sig även, enligt egen utsago, mest 
uppdaterade på området.  
 
 

4.1.8 Förändringar med hänsyn till de nya dokumentationskraven 
 
Vad gäller eventuella åtgärder med anledning av de nya dokumentationskraven svarar en 
av de tillfrågade koncernerna att de möjligen skall förändra de interna prissättnings-
rutinerna. De kommer enligt uppgift att genomföra en genomgripande revidering av 
villkoren kring den koncerninterna handeln. 
 
Tre av koncernerna menar att regleringarna kommer leda till mer administration. De 
anser dock ej att någon förändring av varken tillämpning eller internprissättningsmetod 
kommer att vara nödvändig. En ekonomichef uttrycker koncernens ståndpunkt: 
 

”Vår koncern är ingen vindflöjel. De fastlagda principerna för det interna 
handelsflödet gäller.”   

 
Utöver detta hävdar två koncerner att de redan fullt ut tillämpar OECDs riktlinjer 
avseende internprissättning. Som skäl anger de viljan att ha en likformig generell 
redovisningsnorm eftersom verksamhet bedrivs i flertalet stater.  
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5 Analys av fallstudien 
 
Det kan ifrågasättas huruvida möjlighet finns för en koncern att i realiteten undvika 
internhandel med samtliga transaktionsslag. Ofta föreligger ett internhandelsförhållande 
även om det inledningsvis kan tyckas att grund för detta ej existerar. Exempelvis är ett 
förhållande där ett bolag i koncernen fritt tillåter ett annat bolag att disponera till exempel 
immateriella rättigheter de facto en internprissättning till nollpris. Så tycks exempelvis 
vara fallet för den koncern som i undersökningen hävdar att de ej använder någon form 
av internprissättning. Det faktum att dotterbolagen fritt tillåts bruka koncernens 
varumärke och därtill hörande rättigheter innebär enligt den bakomliggande 
nollprissättningsteorin att internhandel i realiteten existerar. I detta fall föreligger alltså en 
påtaglig diskrepans mellan den bakomliggande teoretiska referensramen och den 
praktiska tillämpningen. 
 
Med undantag av ovanstående exempel är det emellertid vanligt förekommande att bolag 
som inte prissätter varor istället aktivt prissätter patent och/eller varumärken. Även den 
teoretiska referensramen ger vid handen att ett internprissättningsförhållande skall anses 
föreligga i förekommande fall. De bolag i undersökningen som handlade med flera olika 
transaktionsslag visade på liknande sätt att inte bara varor, utan också patent, varumärken 
och olika typer av royaltys var föremål för internhandel. 
 
Den empiriska undersökningen visade på att immateriella rättigheter sällan är föremål för 
handel i bolag där varor och/eller råvaror i stor utsträckning transfereras. Vilket enligt 
teorierna kring marknads- och kostnadsbaserade internprissättningsmetoderna till stor del 
beror på att värdet av dessa rättigheter redan finns inkluderade i priset på varan. Att räkna 
in samtliga kostnadsaspekter och därmed endast bruka ett internpris gäller följaktligen 
främst för koncerner som handlar med på marknaden vanligt förekommande och relativt 
likformiga produkter genom tillämpning av just marknads- och kostnadsbaserade 
metoder. Den teoretiska referensramen får härmed anses verifierad av de empiriska 
rönen. 
 
Marknadsbaserade prissättningsmetoder var med stöd av empirin vanligast 
förekommande. Enligt den teoretiska referensramen innebär metoden att den producerade 
varan vid prissätts i jämförelse med liknande varor på marknaden. Även om i princip 
likformiga produkter finns på marknaden torde det medföra betydande svårigheter att ta 
hänsyn till samtliga kostnadsaspekter. I realiteten är det därigenom inte omöjligt att annat 
än varor i större utsträckning än redovisat är föremål för internprissättning. Kopplat till 
detta torde även en större spridning föreligga med hänsyn till de metoder som används. 
Antagandet styrks även av nedan förda diskussion angående tillvägagångssättet vid 
fastställandet av gällande pris. 
 
Att undersökningen visar på en stor spridning mellan företagen i fråga om hur och av 
vem beslut om gällande internpris fattas är troligtvis ett relativt allmängiltigt svar. Detta 
baseras både på den bristande tillämpningsvägledning som teorin lämnar samt den 
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påtagliga skillnad som denna studie påvisar. Fenomenet visar sig tydligast i de fall teorin 
förutsätter att de säljande och köpande enheterna tillsammans skall fatta beslut om nivån 
på internpriset, som vid de förhandlings-, vinstdelnings- eller avräkningsbaserade 
metoder. Studien visar här, tvärt emot vad teorin anger, att koncernledningen i stor 
utsträckning ändock antingen har den fullständiga beslutanderätten, eller i vart fall agerar 
som godkännande instans för den interna handeln. 
 
Differens förelåg även beträffande var i organisationen internpriset fastställdes och vilket 
tillvägagångssätt som användes. Normalt borde denna fråga ha renderat svar i paritet med 
frågan angående de metoder som används. Att detta inte inträffade tyder på att uppgivna 
internprissättningsmetoder ej tillämpas fullt ut i enlighet med bakomliggande teori. Den 
praktiska tillämpningen av rådande marknadspris innebär i princip att exempelvis 
koncernledningen centralt kan fastställa priset lika väl som ett underbolag. Detta 
överensstämmer ej med den bakomliggande teorin som ser detta förfarande som en 
avvikelse från armlängdsprincipen.  
 
Mindre differenser kan dock sannolikt alltid förväntas existera för de flesta 
transaktionsslag, vilket antyder att prissättningen i enlighet med den befintliga teorin bör 
delegeras till det berörda underbolaget. Ett förhållande där den säljande enheten 
bestämmer priset torde även vara det redovisningstekniskt mest gångbara 
tillvägagångssättet, inte minst i syfte att upprätthålla armlängdsprincipen. På motsvarande 
sätt kan den rättvisande bilden bli lidande i de fall motiv och tillvägagångssätt 
misstämmer med teorin. 
 
Ovanstående analys tyder på att valen av internprissättningsmetod och de bakomliggande 
motiven för dessa inte alltid görs i överensstämmelse med gällande teoriram. Inte bara 
redovisningsmässiga motiv, utan även gällande nationella regleringar tycks starkt påverka 
företagens val av metod och redovisning. Det faktum att en koncernintern differens i 
redovisningen föreligger mellan olika länder bekräftar detta.  
 
Företagen i undersökningen hävdar generellt att inga större förändringar planeras med 
hänsyn till de nya dokumentationsreglerna. Den empiriska undersökningen har dock visat 
att de allmängiltiga internprissättningsmetoderna inte alltid baseras på den teoretiska 
referensramen. De ökade dokumentationskraven tycks därmed innebära både större krav 
på marknadsmässig prissättning och att lagstiftningen i större grad efterlevs. Då det blir 
enklare att kontrollera att interprissättningen sker i paritet med lagstiftningen kommer 
armlängdsprincipens roll som bakomliggande norm också troligtvis att förstärkas.  
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6 Slutdiskussion 
 
Undersökningen som denna slutdiskussion bygger på har genomförts med en kvalitativ, 
snarare än kvantitativ, metod, en så kallad fallstudie. Det selektiva urvalet av 
respondenter torde borga för att resultaten är representativa för den bolagskategori till 
vilken de undersökta företagen tillhör. Slutsatserna kan dock enligt metodteorin ej anses 
som allmängiltiga för samtliga typer av koncerner.  
 
Den empiriska studien visade på att immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken et 
cetera, i flertalet fall tycktes överlåtas/uthyras utan ersättning. För den oinsatte kan det 
anses besynnerligt att påstå att internhandel föreligger då överlåtelser sker kostnadsfritt. 
Värt att betänka är då att även nollpris givetvis påverkar både resultat och redovisning. 
Detta då företagen e contrario (motsatsvis) har en otvivelaktig rättighet att, om de finner 
det förmånligt, kräva ersättning för detta. Konsekvensen borde i de flesta fall bli att 
ersättning lämnas då fördelarna för mottagaren jämförelsevis överstiger de hos den 
säljande enheten.  
 
RSVs rapport och därtill underliggande riktlinjer från OECD tar inte upp nämnda 
problematik, varken vad avser varor, tjänster eller immateriella rättigheter. Detta får 
anses som en brist vilken öppnar en lucka i regleringarna innebärande ett visst spelrum 
för resultatplanerande verksamhet. 
 
Att rådande marknadspris visade sig vara den mest betrodda metoden kan ej anses 
förvånande, bland annat enkelhet och försvarbarhet är motiv till detta. Frågan är dock 
huruvida tillämpningen av metoden alltid är korrekt genomförd? Exempelvis kan det i de 
fall koncernledningen fastställer priserna vara fråga om centralt bestämda priser och i 
flertalet fall då marknaden är differentierad uppskattat marknadspris. Då olika 
avdelningar inom det säljande underbolaget är ansvariga för prissättningen får även viss 
hänsyn anses tagas till rådande kostnadsläge. Rådande marknadspris är följaktligen ofta 
svårbedömt vilket medför att andra metoder är att föredra, vilka är till stor del beroende 
av aktuella situationsfaktorer. Exempelvis torde affärsmässiga förhandlingar vid flertalet 
tillfällen vara eftersträvansvärt för att upprätthålla armlängdsprincipen. Undersökningen 
innefattade även koncerner som i stor utsträckning handlade med oförädlade råvaror, 
såsom guld, järn och olja, och i fråga om dessa torde rådande marknadspris korrekt kunna 
beräknas.  
 
Sammantaget indikerar detta att marknadspris ej nödvändigtvis behöver innebära en 
korrekt prisnivå vad avser kostnadsbedömning och lednings-/styrningsfördelar. De 
specifika förhållandena på ett företag kan som bekant skifta åtskilligt vilket på en öppen 
marknad skulle medföra ett, för ifrågavarande företag, differentierat pris i jämförelse med 
rådande marknadspris. Redovisningsmässigt torde dock rådande marknadspris utgöra den 
i särklass mest betrodda metoden trots att ovan nämnda resonemang i vissa fall medför en 
avvikelse från den rättvisande bilden, det vill säga att kostnader och intäkter redovisas på 
det bokföringsmässigt korrekta stället. 
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Även om RR 23 ger en pekpinne åt företagen beträffande hur internprissättningen bör 
genomföras och redovisas får explicit lagstiftning i form av ökade dokumentationskrav 
på området anses vara behövlig. Detta ökar inte bara incitamenten till absolut korrekthet 
utan ger också myndigheterna befogenheter att agera om lagstiftningen eventuellt skulle 
överträdas. Den svenska redovisningen har även på senare tid drabbats av bolag som på 
eget bevåg väsentligt avvikit från RR:s rekommendationer. Exempelvis kan nämnas 
avskrivning av förvärvad goodwill där ett antal företag valt att genomföra redovisningen 
enligt amerikanska regler trots att detta förfarande inte styrks av de svenska reglerna. 
Rent hypotetiskt skulle detta med nuvarande regler kunna inträffa även på 
internprissättningsområdet vilket ytterligare berättigar att verksamheten striktare regleras 
i lagstiftningen. Likaså differensen vad gäller koncernernas redovisning i olika länder 
tyder på detta. Positivt är dock att god framförhållning tycks finnas särskilt hos de företag 
som har stor verksamhet i länder med redan i dagsläget höga dokumentationskrav. 
Sammanfattningsvis är detta dock ett tecken på att behovet av lagstiftning på området är 
befogat. 
 
Den ökade administrationen som flertalet företag angav som största kommande 
förändring torde sannolikt leda till en förbättrad och mer principfast tillämpning av 
internprissättningsverksamheten. Då en mer omfattande genomgång sker blir 
incitamenten större att konsekvent följa gällande regleringar. 
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7 Förslag till fortsatta studier 
 
Internprissättning är för närvarande, enligt koncernerna själva, en av de viktigaste skatte- 
och revisionsmässiga frågorna. Därmed säkerställs att området hädanefter och under 
överskådlig framtid kommer att bli betydligt uppmärksammat. Detta allena tillförsäkrar 
att fortsatta studier, inte minst över den internationella utvecklingen, generellt är att anses 
som intressanta. Nedan lämnas dock konkreta förslag på vissa områden som författarna 
under arbetets gång noterat som extra intressanta. 
 
För svenskt vidkommande är det av stort intresse att efter införandet av de nya 
dokumentationsreglerna utröna huruvida dessa fick den förväntade effekten eller ej. Detta 
kan exempelvis mätas genom en komparativ jämförelse mellan antalet 
internprissättningsärenden som underkänts av skattemyndigheten före och efter 
genomförandet. Andra metoder kan vara att aktivt granska dotterbolagens kostnadsposter 
avseende intern handel och bedöma huruvida redovisningen förändrats. Intressant vore 
likaså att fastställa om dokumentationskraven fick den effekt på bolagen som de själva 
antog i denna studie. 
 
En vidare undersökning av förfarandet kring den så kallade nollprissättningen är även 
önskvärd. Det faktum att koncerner själva i stor utsträckning kan avgöra ifall en tillgång, 
tjänst eller rättighet skall prissättas eller ej kan även i fortsättningen medföra en, 
eventuellt, otillbörlig möjlighet till resultatplanering. Av allt att döma föreligger 
emellertid en diskrepans mellan teori och praktik i detta fall, vilket riskerar att vålla 
huvudbry för både företag och granskande myndighet. 
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Bilaga

Bilaga - Intervjuguide angående koncernintern 
prissättning mellan bolag i olika stater 
 
 
 
FRÅGOR (Observer att endast mellanstatlig handel avses) 
 
 
1. Använder sig er koncern av internpriser vid handel mellan bolag i olika 
stater?  
 
 
 
 
2. Vilket/vilka transaktionsslag handlas det internt med inom er koncern?  
   
Varor: 
Tjänster:  
Krediter:   
Hyra/leasing: 
Immateriella tillgångar (patent varumärken etc.): 
Övrigt (ange transaktionsslag): 
 
 
 
 
3. Vilken/vilka metoder tillämpas på de olika transaktionsslagen vid 
bestämmandet av internpriset?  
 
 
 
 
4. Hur och av vem fattas beslut om gällande internpris? 
 
 
 
 
5. Vilka anser ni vara de viktigaste motiven vid val av 
internprissättningsmetod? 
 
 
 
 
 



 - II - 
 

 

  II

Bilaga

6. Föreligger olika rutiner för redovisning av internpris beroende på i vilket 
land verksamheten bedrivs? 
 
 
 
 
7. Är ni medvetna om införandet av, för svenskt vidkommande, långtgående 
dokumentationskrav avseende internprissättning?  
 
 
 
 
8. Har ni eller kommer ni att förändra er internprissättningsstrategi på 
grund av detta? (Exempelvis vad gäller val av internprissättningsmetod, 
förändring i de interna betalningsrutinerna etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




