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Abstract 
 
Swedish title: Internprissättning – en fallstudie av Barn och Familj inom 
Borås Stad 
English title: Transfer Pricing – a case study of Barn och Familj in Borås 
Stad 
Authors: Stefan Larsson and Ronny Ulltjärn 
Published (year): 2007 
Tutor: Per Forsberg 
 
We have examined how transfer pricing is used in regard to the 
accommodations of youth at Barn och Familj in Borås Stad, as well as the 
advantages and disadvantages of it. Transfer pricing is referred to the value 
of the transfer of goods or services in transactions between business units in 
a company. We have discovered that the Social Welfare Board in Borås Stad 
has struggled with major budget deficits in the division IFO, due to 
unprofitable transactions of accommodation in Barn och Familj. Therefore, 
we got interested in examining the transfer pricing process. The purpose of 
this thesis is for us to create new knowledge about how transfer pricing is 
applied by Barn och Familj and to describe and analyze the advantages and 
disadvantages of transfer pricing.  
 
We have used a qualitative method in this thesis and have chosen to use an 
abductive reasoning. Our primary data mostly consists of conducted 
interviews at Barn och Familj. When interviewing people it is impossible to 
avoid the subjectivity of personal opinions entirely, therefore interpretations 
are needed. As a result, our views in the thesis are hermeneutical.  
 
We have reached the conclusion that Barn och Familj currently is using a full 
cost method in combination with a negotiated price method. We have 
discovered that the so-called Cost-plus method will be more appropriate for 
Barn och Familj to use. We have also concluded that the transfer pricing is 
not used for the purpose of comparing external and internal alternatives. An 
obvious delimitation between the different responsibility centers is needed in 
order for the transfer pricing to be applicable in the organization, but cannot 
be found in Barn och Familj. In addition, we have observed that the humane 
aspects, that are included in the internal transfer of services for 
accommodation of youth, must first and foremost be considered. As a 
consequence, the purely objective basic data for decision-making, which the 
transfer pricing constitutes of, will not exist.  
 
Keywords: Transfer pricing, Decentralization, Responsibility centers, 
Municipal activity



Sammanfattning 
 
Svensk titel: Internprissättning – en fallstudie av Barn och Familj inom 
Borås Stad 
Engelsk titel: Transfer Pricing – a case study of Barn och Familj in Borås 
Stad 
Författare: Stefan Larsson och Ronny Ulltjärn 
Färdigställd (år): 2007 
Handledare: Per Forsberg 
 
Vi har undersökt hur den interna prissättningen av boendeplatser för 
ungdomar sker på Barn och Familj inom Borås Stad och vilka för- och 
nackdelar som finns med den. Internprissättning är ett sätt att värdera de 
prestationer som utförs mellan två enheter inom samma företag. Det har 
kommit till vår kännedom att Socialnämnden i Borås Stad har haft stora 
problem med underskott inom divisionen Individ- och Familjeomsorg (IFO), 
bland annat till följd av olönsamma internleveranser inom Barn och Familj. 
Vi ansåg att det till följd av detta skulle vara intressant att undersöka 
internprissättningen. Vårt syfte med uppsatsen är att skapa teoribildning om 
hur internprissättning tillämpas inom Barn och Familj och att beskriva och 
analysera de för- och nackdelar som internprissystemet uppvisar. 
 
Vi har i vår uppsats använt en kvalitativ metod och valt att utgå ifrån en 
abduktiv ansats. Våra primärdata består främst av intervjuer utförda på Barn 
och Familj. Vid intervjuer med människor är det omöjligt att frånkomma en 
viss grad av subjektivitet i form av olika personliga åsikter, varvid en 
tolkning krävs. Vi har därför ett hermeneutiskt synsätt i vår uppsats. 
 
Vi har kommit fram till att Barn och Familj idag använder sig av en 
självkostnadsmetod kombinerad med en förhandlingsbaserad metod vid 
internprissättningen. Vår slutsats är att den så kallade Cost-plusmetoden för 
internprissättning skulle kunna vara mer lämplig för Barn och Familj att 
använda, för att skapa mer affärsmässighet och decentralisering. Vi har 
funnit att internpriserna inte används för att jämföra externa och interna 
alternativ. Vi har observerat att den tydliga avgränsning mellan 
ansvarsenheterna som krävs för att internpriser ska vara tillämpbara på en 
organisation, inte går att finna inom Barn och Familj. En annan slutsats som 
vi kan dra är att de humana aspekter som internprestationen ungdomsboende 
innefattar måste tas hänsyn till i första hand och därmed faller det rent 
objektiva beslutsunderlaget som internpriset utgör. 

 
Nyckelord: Internprissättning, Decentralisering, Ansvarsenheter, 
Kommunal verksamhet



Förord 
 
Vi har genom vår uppsats fått en helt ny syn på begreppet internprissättning 
och vad detta innefattar.  Denna nya kunskap skulle inte ha varit möjlig att 
erhålla om vi inte hade fått ta del av våra respondenters åsikter i ämnet. Vi 
vill därför tacka Kåre Öhrstig och Hans Abrahamsson på Barn och Familj, 
Dan Persson inom Socialnämnden, Lotta Rehbinder på IFO samt Ulrica 
Fagerson och Roger Cardell på ekonomistyrningsenheten inom Borås Stad.  
 
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Per Forsberg, som har 
bidragit med många värdefulla åsikter och synpunkter under 
uppsatsprocessen. 
 
Borås den 5:e juni år 2007 
 
Stefan Larsson    Ronny Ulltjärn
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1. Inledning 
I det här inledande kapitlet ger vi först en bakgrund till vårt 
forskningsproblem. Utifrån bakgrunden diskuterar vi vårt problemområde, 
som sedan leder fram till en problemformulering. Slutligen redogör vi för 
vårt syfte med uppsatsen och vilka avgränsningar som är gjorda. 

1.1 Bakgrund 
 
Idag motsvarar den offentliga sektorn i Sverige 18-20 % av landets totala 
produktion av varor och tjänster (Statistiska centralbyrån 2007). Detta 
innebär att stora resurser satsas på den offentliga sektorn. Det är därför 
viktigt med kunskap om hur dessa resurser kan användas på ett optimalt sätt.  
 
Under 1980-talet började Sveriges kommuner att ta till sig idéer från den 
privata sidan avseende hur organisationer skulle se ut och styras (Haglund, 
Andersson & Cinadler 1993). Idéerna innebar att kommunerna ville uppnå 
en mer marknadsorienterad verksamhet med intern konkurrens. Ett led i att 
uppnå detta var att styra verksamheten med hjälp av internpriser. En 
kommun utför en mängd olika tjänster och kan därmed sägas vara 
divisionaliserad, med separata enheter som utför olika tjänster (Frenckner 
1989). Det kan handla om divisionalisering inom utbildning, sjukvård, 
omsorg och dylikt. En sådan divisionalisering som uppstår inom en kommun 
innefattar oftast internleveranser, då divisionaliseringen ger upphov till ett 
brett utbud av tjänster som kan utnyttjas av andra enheter. Dessa 
internleveranser ger i sin tur upphov till att internpriser tas ut för de tjänster 
som köps av andra enheter inom kommunen. Ett viktigt skäl för att tillämpa 
internprissättning är att öka medvetenheten om de kostnader som en internt 
producerad tjänst medför (ibid). I en värld med knappa resurser gäller det att 
använda dessa så kostnadseffektivt som möjligt.    
 
Även Borås Stad använder sig av divisionalisering. Exempel på olika 
separata divisioner är Fritid och Kultur, Äldreomsorg, Skola- och 
Barnomsorg, Individ- och Familjeomsorg (IFO), Handikappomsorg och 
Socialpsykiatri (Borås Stad 2007c). Inom IFO sker en form av internleverans 
då boendeplatser för utsatta ungdomar köps internt via insatsenheten på Barn 
och Familj1 men det händer även att de köps externt via privat boende. För 
att kunna avgöra om tjänsten ska köpas in internt eller externt tas ett internt 
pris fram, som sedan jämförs med motsvarande externa pris2. 

                                                 
1 Ulrica Fagerson controller Borås Stad, intervju 070205. 
2 Ulrica Fagerson controller Borås Stad, intervju 070205. 
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Internprissättning är ett sätt att värdera de prestationer som utförs mellan två 
enheter inom samma företag, som då blir kostnader eller intäkter för 
respektive enhet (Ax, Johansson & Kullvén 2005). Prissättningen sker dock 
internt, vilket medför att det finns en stor grad av frihet i hur 
internprissystemet ska utformas (Samuelsson 2004). 

1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Samuelsson (2004) används internprissättning för att motivera till 
affärsmässighet och kostnadsmedvetenhet och för att ge underlag för 
beslutsfattande både centralt och lokalt. Internprissättningen används som 
styrmedel på lokal och central nivå för att styra besluten om vilken intern 
produktion av varor och tjänster som ska ske. De interna priserna fastställs 
internt där köpare och säljare tillhör samma organisation och är därmed mer 
beroende av varandra än på en extern marknad (ibid). Då internpriserna inte 
bestäms av en extern marknad skapar detta förutsättningar för att 
godtyckliga priser sätts som inte främjar syften som affärsmässighet och 
kostnadsmedvetande.  
 
Det finns inte en enda korrekt metod för att bestämma internpriser 
(Samuelsson 2004). Det som avgör vilken metod som ska väljas är främst 
organisationens syfte med internprissättningen och vilken typ av konkurrens 
de upplever. En organisation som inte har ett korrekt syfte med sin 
internprissättning och som inte tolkar sin konkurrenssituation på rätt sätt kan 
därmed gå miste om möjligheten att utnyttja styrmedlets fulla potential. 
Samuelsson (2004) anger att det finns fyra centrala krav som är 
förutsättningen för ett väl fungerande system. De är att ge korrekt 
beslutsunderlag, tillåta tillfredsställande resultatmätning, ge incitament till 
rationella beslut och att vara administrativt effektivt. För att lyckas med detta 
krävs det att relevanta aspekter vid internprissättningen beaktas. Exempelvis 
bör syftet med internprissättningen beaktas. 
 
I fallet med Borås Stads verksamhet Barn och Familj menar Fagerson3 på 
ekonomistyrningsenheten att syftet med internprissättningen är att 
åstadkomma ett bra beslutsunderlag för att kunna avgöra om en 
vårdnadsplats ska köpas in internt eller externt. En aspekt som därmed bör 
vara viktig för Barn och Familj att beakta vid framtagandet av ett pris på den 
interna tjänsten är vilket rådande marknadspris som motsvarande externa 
tjänster har. Barn och Familj använder internprissättning främst för att 
avgöra om tjänsten ska köpas in internt eller externt och därmed är det av 

                                                 
3 Ulrica Fagerson controller Borås Stad, intervju 070205. 
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yttersta vikt att den metod som de använder vid prissättningen verkligen 
grundas på affärsmässighet och kostnadsmedvetande samt möjliggör en 
rättvis jämförelse med externt marknadspris4. Mycket av den litteratur vi har 
kommit i kontakt med om internprissättning behandlar endast handel med 
varor. Den verksamhet inom Barn och Familj som vi har valt att undersöka 
innefattar dock endast handel med tjänster. Den här handeln inom Barn och 
Familj inbegriper människor, då utsatta ungdomar ska placeras på lämpligt 
boende. Vår hypotes är att detta borde medföra vissa skillnader i prissättning 
mellan traditionella varor och denna typ av tjänst. Vi misstänker att vissa 
humana aspekter onekligen påverkar internprissystemet i Barn och Familjs 
fall.   
 
När en vara eller tjänst införskaffas externt finns det marknadspriser som 
definierar värdet på prestationen. Däremot är det svårare att definiera värdet 
på en intern prestation (Samuelsson 2004). Internpriser i sig är bra men om 
fel pris är satt kommer detta leda till negativa konsekvenser för företaget 
(Ax, Johansson & Kullvén 2005). Om till exempel internpriset på en vara 
eller tjänst är för lågt kommer andra enheter att utnyttja det. Om däremot 
priset är för högt kommer andra enheter att söka efter substitut som till 
exempel externa lösningar. Det är därför av stor vikt att hitta det optimala 
internpris som möjliggör bra beslut.  
 
Orsaken till att vi vill behandla detta forskningsproblem är framförallt att det 
har kommit till vår kännedom att Socialnämnden i Borås Stad har haft stora 
problem med underskott inom IFO. Anledningen till det är bland annat 
olönsamma internleveranser av boendeplatser inom Barn och Familj. På 
grund av problemen tillsattes en utredning av Socialnämnden år 2006 med 
uppgift att utreda verksamheten inom IFO. Det är mot denna bakgrund som 
vi har kommit att intressera oss för vårt valda forskningsproblem, för att se 
om delar av verksamheten fortfarande visar tecken på att vara ineffektiv. 

1.3 Problemformulering 
 
Vi har i vår bakgrund och problemdiskussion tagit upp vissa av de problem 
som kan uppkomma vid internprissättning. Utifrån denna genomförda 
diskussion har vi valt att undersöka hur den interna prissättningen av 
boendeplatser sker inom Barn och Familj inom Borås Stad. Vi ska undersöka 
för- och nackdelar med den metod som används vid prissättningen utifrån 
rådande förhållanden och utifrån syftet med den interna prissättningen. Vi 
har valt att formulera följande huvudfråga: 
 

                                                 
4 Ulrica Fagerson controller Borås Stad, intervju 070205. 

3 
 



• Hur använder sig Barn och Familj av internprissättning och vilka 
för- och nackdelar finns med den internprissättning som används? 

 
För att kunna besvara vår huvudfråga har vi valt att formulera följande 
delfrågor: 
 

• I vilken utsträckning är enheterna inom Barn och Familj 
decentraliserade? 

• Vilket ekonomiskt ansvar har enheterna inom Barn och Familj? 
• Hur sker internprissättningen inom Barn och Familj idag?  
• Vilket syfte har Barn och Familj med sin internprissättning? 
• Hur används internprissättningen vid jämförelser med externa 

alternativ? 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att skapa teoribildning om hur internprissättning tillämpas inom 
den kommunala verksamheten Barn och Familj. Vårt syfte är även att 
beskriva och analysera de för- och nackdelar som internprissystemet 
uppvisar. 

1.5 Avgränsning 
 
I vår undersökning att kartlägga hur internprissättning tillämpas inom 
kommunal verksamhet i Sverige har vi avgränsat oss till att endast analysera 
Barn och Familj inom Borås Stad. Vi har även valt att avgränsa oss till att 
endast undersöka hur internprissättning tillämpas på den interna leveransen 
av boendeplatser för utsatta ungdomar och då endast behandlingskostnaden. 
Vi kommer i vår analys av den internprissättningsmetod som används på 
Barn och Familj endast att se till en övergripande nivå. Det innefattar att vi 
endast analyserar internprissystemet utifrån de fyra vanligast förekommande 
metoderna för internprissättning, kostnadsbaserade, marknadsbaserade, 
förhandlingsbaserade och kombinationsmodeller. Genom att vi endast ser till 
en övergripande nivå avgränsar vi oss även till att inte analysera systemet på 
kalkylnivå. Inom Barn och Familj och den överordnade enheten IFO arbetar 
en mängd potentiella intervjupersoner men tidsbristen gör det svårt att hinna 
med att intervjua samtliga dessa personer. Vi har därför valt att avgränsa vår 
fallstudie till att omfatta endast ett mindre antal intervjupersoner och då 
endast på lokal nivå. Det här innebär även att vi gör en avgränsning till att 
endast grunda våra analyser på respondenternas åsikter om 
internprissystemet. Den litteratur som specifikt behandlar internprestationer 
av tjänster är knapphändig. Det innebär en avgränsning i vår uppsats genom 
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att analysdelen mestadels baseras på teori som endast behandlar generell 
internprissättning. 
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2. Teoretisk referensram 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för den teori som ligger till grund för 
uppsatsens kommande analys. Kapitlet inleds med en redogörelse av den 
forskning som har skett inom problemområdet. Därefter behandlas relevant 
teori om internprissättning i form av definiering av begrepp och 
ansvarsenheter, decentralisering, syfte med och metoder för att bestämma 
internpriser, val av lämplig metod och slutligen styrning genom uppföljning. 

2.1 Forskning inom problemområdet  
 
En undersökning av vilken forskning som är utförd på vårt berörda 
problemområde visar att det endast skett en knapphändig forskning om 
internprissättning inom offentlig verksamhet under de senaste åren. Vad 
orsaken är till detta kan givetvis diskuteras. Tjänsteföretag använder 
internprissättning i mindre utsträckning än tillverkande företag och eftersom 
andelen tjänsteföretag är fler idag än för 30 år sedan kan detta vara en orsak 
till den minskade forskningen (Ceder, Lantz & Larsson 2002). Istället är de 
senaste årens forskning avseende internprissättning i större utsträckning 
inriktad på företag på den privata sidan. Exempel på forskning riktad mot 
den privata sidan är Internprissättning i svenska börsnoterade bolag (ibid) 
och Internprissättning i svenska multinationella koncerner (Axelsson & 
Revland 2003). Givetvis kan nämnd forskning användas för att finna 
paralleller till internprissättning inom kommunal verksamhet, framförallt för 
att idéerna om internpriser till stor del hämtades från den privata sidan under 
1980-talet (Haglund, Andersson & Cinadler 1993). Dock anser vi att det 
krävs ett visst källkritiskt synsätt vid tillämpning av teorin för att inte tappa 
fokus på den kommunala verksamheten.  
 
Mycket forskning behandlar även internprissättning utifrån tull- och 
skatteaspekter, till exempel Taxing multinationals: transfer pricing and 
corporate income taxation in North America (Eden 1998). Teori från detta 
område finner vi dock inte relevant att ta upp i denna uppsats. Den forskning 
som har skett om internprissättning inom offentlig verksamhet är till största 
del inriktad på sjukvården. Internprissättning inom Dalamodellen (Bransell 
1991) tar till exempel upp hur internpriser används inom landstinget i 
Dalarna, med slutsatsen att internprissättningen inte är tillfredsställande. Viss 
forskning har även skett om hur internpriser tillämpas inom kommunal 
verksamhet. Denna forskning är dock av något äldre karaktär. Exempel är: 
Internprissättning inom offentlig förvaltning (Andersson & Hansson 1984), 
Internpriser i den kommunala verksamheten (Svenska Kommunförbundet 
1987) och Värde för pengarna – om controllerarbete och ekonomisk styrning 
i kommunal verksamhet (Frenckner 1989). Till följd av detta kommer vi att 
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kombinera denna litteratur om kommunal verksamhet med nyare mer 
generell litteratur om ekonomistyrning så som Ekonomisk styrning 
(Bergstrand 2003), Controllerhandboken (Samuelsson 2004) och 
Management Control Systems (Anthony & Govindarajan 2003). På så sätt 
hoppas vi kunna anpassa den äldre teorin till dagens teori.  

2.2 Teori i uppsatsen   

2.2.1 Begreppsdefinition 
 
Internprestationer används som beteckning på de varor eller tjänster som 
levereras mellan ett företags olika enheter (Samuelsson 2004). Kravet på 
enheterna är att de är åtskilda i form av att de gör egna resultat- eller 
kostnadsberäkningar för det som produceras. Ytterligare krav som en 
ekonomistyrare ställer på en internprestation är att de ska kunna identifieras, 
mätas, värderas i pengar och gå att förvärva på ett alternativt sätt eller avstå 
ifrån (valbara). Internpris definieras som det monetära värdet på en 
internprestation (ibid). Det monetära värdet som sätts på en internprestation 
kan dock bero på ett flertal faktorer så som kostnadsvärde, marknadsvärde, 
konstruerat värde eller framförhandlat värde. Internprissättning omfattar allt 
som har med internpriser att göra i en organisation. Det inkluderar således 
bland annat framtagandet av internpriser, prissättningsmetod och 
redovisningsproceduren. Det system som en organisation använder för att 
kunna fastställa och använda internpriser benämns internprissystem. Fiktiva 
pengar definieras som ej verkliga pengar men som kan antas vara det 
(Nationalencyklopedin 2007c). 

2.2.2 Decentralisering 
 
Internprissättning förutsätter att köpare och säljare på lokal nivå inom en 
organisation själva kan ta nödvändiga beslut för att affärsmässighet och 
självständighet ska uppstå (Anthony & Govindarajan 2003). För att denna 
lokala beslutsmakt ska uppnås krävs det därför att organisationen 
decentraliserar makt och befogenheter.  
 
Definiering 
 
När all makt finns hos en person talar man om att organisationen är 
maximalt centraliserad (Brorström & Solli 1990). På motsvarande sätt talar 
man om en decentraliserad organisation när makten är fördelad till många 
människor. Genom decentralisering kan lokalt ansvariga personer få ett 
större inflytande och ha större möjlighet att påverka verksamheten. En 
organisation är aldrig fullständigt decentraliserad eller centraliserad utan 
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befinner sig alltid någonstans mellan dessa två ytterligheter (Brorström & 
Solli 1990). Det är ineffektivt att styra och kontrollera en organisation 
fullständigt från central nivå (Dyckman, Bierman & Morse 1994). Större 
effektvitet kan istället uppnås genom att fördela ansvar och befogenheter till 
lägre nivå där det finns möjlighet att snabbt reagera på förändringar. Det är 
även på denna lokala nivå som besluten verkställs i praktiken och därför bör 
besluten även tas här (ibid).   
 
Mintzberg (1983 se Brorström & Solli 1990) talar om vertikal 
decentralisering när formell makt, ansvar och befogenheter flyttas ned 
vertikalt i en organisation. En form av vertikal decentralisering som kan 
förekomma i en organisation är när olika separata divisioner skapas med ett 
givet resultatansvar att arbeta utifrån, så kallad divisionalisering. Vid 
divisionalisering förs makt och befogenheter endast ned till en divisionschef, 
vilket gör att denna form av vertikal decentralisering är något begränsad. Det 
är sedan divisionschefen som avgör hur långt decentraliseringen ska drivas 
nedåt i organisationen. Med divisionalisering är det möjligt att ta snabbare 
beslut, ha större flexibilitet och få ett ökat resultatmedvetande och dessutom 
kan besluten bli mer marknadsstyrda och resultatinriktade (Samuelsson 
2004).        
  
Syfte med decentralisering 
 
Ansatsen till en decentralisering av en organisation kommer ofta från central 
nivå (Brorström & Johansson 1992). Ytterligare motiv som ofta föreligger 
från central nivå till att genomföra decentralisering är att ta till vara på den 
lokala kompetensen och uppnå en god ekonomi. Emmanuel och Mehafdi 
(1994) menar att ett mål med decentralisering i en organisation är att minska 
osäkerheten, avseende vilka beslut som kan fattas på lägre nivå. Ett annat 
mål som anges är att effektivisera ledningen av organisationen genom att 
bryta ned stora övergripande problem till mindre problem, som kan lösas av 
mer insatta och motiverade lokala enheter. Dyckman, Bierman och Morse 
(1994, s.823) definierar decentralisering som ”den grad som underordnade 
enheter inom en organisation tillåts att ta beslut som påverkar produktion, 
investeringar och marknadsföring”. Genom att lokala enheter tillåts att ta de 
här besluten uppmuntras de till att känna ett större engagemang för sitt 
arbete, vilket påverkar det i positiv bemärkelse.          
 
Decentralisering i kommuner 
 
Brorström och Johansson (1992) menar att decentralisering i en kommun 
kan kategoriseras utifrån vilken innebörd begreppen styrning, tydlighet, 
förtroende och medvetenhet har hos organisationen och utifrån hur 
begreppen relateras till verksamheten. Fyra olika kategorier av 
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decentralisering kan därmed identifieras, nämligen Strukturell 
decentralisering, Decentralisering med lokalt fokus, Ocentralisering och 
Ofullständig decentralisering (Brorström och Johansson 1992). En 
sammanfattning av de fyra kategorierna illustreras i figur 1. 
Decentraliseringens utformning i en kommun är oftast väldigt komplicerad 
att förklara och figur 1 ska därmed ses som en förenklad bild av hur 
decentraliseringen kan definieras. I följande fyra stycken presenteras 
definitionerna av Brorström och Johanssons (1992) fyra kategorier av 
decentralisering.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strukturell decentralisering innebär att ansvar och befogenheter under 
mycket strukturerade och kontrollerade former förs ned i organisationen. På 
central nivå har de styrande dock fortfarande ambitioner att styra den lokala 
enheten och decentraliseringen sker därmed genom att tydliga direktiv och 
förutsättningar ges avseende vilket ansvar och vilka befogenheter som 
föreligger. Strukturell decentralisering karakteriseras därmed av att färdiga 
och strukturerade styrprinciper finns utformade och att de lokala enheternas 
ekonomiska ansvar är klart fastställda. Problemet med den här formen av 
decentralisering är att styrningen tenderar att bli alldeles för central genom 
att personer på central nivå har svårt att släppa ifrån sig makt och 
befogenheter.  
 
Decentralisering med lokalt fokus betyder att lokala enheter har möjlighet att 
handla genom ett stort inflytande på besluten. Tydligheten är stor genom att 
den centrala enhetens synsätt på decentraliseringen tydligt framgår. Den 
centrala enheten har låga styrambitioner och uppvisar istället ett stort 
förtroende för den lokala enhetens förmåga att styra. Problemet med den här 
formen av decentralisering i en kommun är framförallt att det på lång sikt 
kan uppstå krav från organisationens medlemmar att den lokala enhetens 

Figur 1.  Fyra former av decentralisering (Brorström & 
Johansson 1992). 
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ansvar ska klarläggas. Decentraliseringens karaktär tenderar då att bli mer 
strukturerad än vad som ursprungligen var tanken.  
 
Ocentralisering medför att den lokala enheten tillåts göra hur den vill utan 
någon inblandning från central nivå. Den centrala enheten har låga 
styrambitioner och tydligheten är liten gentemot lokala enheter avseende 
synsättet de har på decentralisering. Detta leder till att centrala och lokala 
enheter starkt åtskiljs från varandra eftersom länken mellan dem är svag. 
Orsaken till att denna form av decentralisering uppstår är ofta att 
verksamheten som organisationen bedriver är väldigt komplex, vilket gör 
den svår att hantera. Lösningen blir då för den centrala enheten att låta 
personer på lägre nivå sköta verksamheten och därmed slippa att själva styra. 
När ocentralisering har uppstått leder det oftast till att en form av 
strukturerad decentralisering istället börjar tillämpas för att ledningen ska 
uppnå en viss form av kontroll över situationen. Denna åtgärd upplevs då 
ofta från lokalt håll som en kraftig centralisering, vilket kan leda till att 
problem uppstår.  
 
Ofullständig decentralisering innebär att ledningen har lågt förtroende för 
den lokala enheten. Ledningen har höga styrambitioner och litar inte på att 
den lokala enheten förvaltar befogenheterna som följer av decentraliseringen 
på rätt sätt. Den centrala enheten är så orolig för vad den lokala enheten ska 
göra med sin makt att de inte vågar fastställa hur styrningen i kommunen ska 
ske. När en ofullständig decentralisering råder i kommunen är det av största 
vikt att skapa reda i den förvirring som råder. Det krävs av den centrala 
enheten att den antingen är tydlig i vad den vill uppnå med sin styrning eller 
att den intar en lägre styrambition och överlåter mer befogenheter till 
personer på lägre nivå. Förtroendet för den lokala enhetens förmåga till 
självstyre är av största vikt för att decentralisering ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt.   

2.2.3 Definiering av ansvarsenheter 
 
I takt med utvecklingen mot allt större organisationer krävs det en 
uppdelning i mindre organisatoriska enheter för att kunna hantera och styra 
den här typen av verksamhet (Andersson & Hansson 1984). För att kunna 
styra dessa organisatoriska enheter på ett effektivt sätt tilldelas de ofta ett 
ekonomiskt ansvar så som kostnadsansvar eller resultatansvar. För att kunna 
tillämpa sitt ekonomiska ansvar fullt ut ställs det krav på att varje 
ansvarsenhet har en rättvisande intäkts- och kostnadsbestämning, vilket kan 
uppnås genom att till exempel tillämpa internprissättning (ibid). 
Användningen av internpriser förutsätter även att ansvarsenheterna är klart 
avgränsade där ansvar och befogenheter är klargjorda (Svenska 
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Kommunförbundet 1987). Att bestämma en redovisningsenhets ekonomiska 
ansvar är även en grundläggande förutsättning för att kunna avgöra vilken 
ekonomimodell som sedan ska tillämpas (Brorström & Solli 1990).   
 
Resultatenhet  
 
En enhet som bedriver en bestämd affärsverksamhet men som inte ansvarar 
för det kapital som finns till förfogande, kan sägas ha ett ansvar för det 
resultat som presteras (Samuelsson 2004). En resultatenhet kan enligt Burch 
(1994) definieras som en enhet med en chef som har ansvar för och makten 
att ta beslut som påverkar kostnader och intäkter. Resultatansvaret kan 
formuleras dels som ett så kallat rent resultatansvar och dels som ett så 
kallat artificiellt resultatansvar (Ax, Johansson & Kullvén 2005). Vid ett 
rent resultatansvar kommer intäkterna endast ifrån externa kunder och 
enheten har kontroll över både sina kostnader och intäkter. Det artificiella 
resultatansvaret uppstår till följd av att organisationer vill decentralisera 
ansvar till fler underliggande enheter genom att ge dem ett resultatansvar. 
Många av de här enheterna har dock inga externa kunder utan endast interna 
kunder och inte heller full beslutsrätt över intäkter och kostnader. Det 
artificiella resultatansvaret för dessa enheter blir därför betydligt mer 
begränsat än för de enheterna med ett rent resultatansvar, dock motiveras 
tillämpningen av det förra med psykologiska fördelar (ibid). För enheter som 
säljer till både externa och interna kunder uppkommer därför en blandning 
av det rena och artificiella ansvaret.  
 
Brorström och Solli (1990) pratar om en fiktiv resultatenhet när en offentlig 
enhets intäkter är begränsade av det kommunbidrag som de tilldelas i 
samband med budgetprocessen. Enheten kan då endast i begränsad 
utsträckning påverka sina intäkter och syftet för enheten är då att få sin 
verksamhet att gå ihop inom det fördelade kommunbidraget. Denna form av 
resultatenhet är starkt förknippad med en decentraliserad 
organisationsfilosofi eftersom den kräver att en ständig anpassning av 
verksamheten görs för att kostnaderna ska hållas inom det fastställda 
kommunbidraget (Brorström & Johansson 1992). En resultatenhet har ansvar 
för utveckling, tillverkning och marknadsföring av sina varor och tjänster 
(Samuelsson 2004). För att kunna producera dessa varor och/eller tjänster 
krävs det i vissa fall att resurser anskaffas från andra enheter i 
organisationen. Det normala i de här fallen är att dessa inköp av interna 
resurser sker på marknadsmässigt vis.  
 
Att tilldela en lokal enhet i en organisation ett resultatansvar har många 
fördelar (Anthony & Govindarajan 2003). Till exempel kan operationella 
beslut tas snabbare eftersom de nu tas på lokal nivå och den centrala enheten 
kan istället fokusera på större ämnen. Lokala chefer som inte längre 
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begränsas av den centrala enheten kan lättare använda sin initiativförmåga 
och fokusera på resultat. Motsvarande nackdelar med en resultatenhet går 
också att finna. En nackdel med resultatansvar är att det ibland läggs för stort 
fokus på att uppnå rätt resultat på kort sikt, vilket kan få till följd att 
kapitalbindningen ökar och att dyra utvecklingsarbeten aldrig startas (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005). En annan nackdel som kan nämnas är att den 
centrala enheten kan tvingas att släppa ifrån sig för mycket kontroll över 
organisationen (Anthony & Govindarajan 2003). Motsättningar kan även 
uppstå till följd av diskussioner kring rätt internpris och rätt 
kostnadsfördelning mellan köpande och säljande enheter (ibid). 
 
Kostnadsenhet 
 
En kostnadsenhet ansvarar för de kostnader som den ger upphov till i form 
av förbrukade resurser (Samuelsson 2004). Denna typ av ansvar tilldelas ofta 
de enheter som har svårt att bestämma ett värde på det som de presterar. 
Enheter som ofta har ett kostnadsansvar är administrativa avdelningar och 
tillverkande enheter. Ett kostnadsansvar kan även förekomma i form av ett 
standardkostnadsansvar (Ax, Johansson & Kullvén 2005). En 
standardkostnad för vad en enhet ska kosta att producera tas då fram som 
gottskrivs den tillverkande enheten och som sedan används för att jämföra 
med den verkliga kostnaden. Nackdelen med kostnadsenheter är att det är 
svårt att jämföra kostnaden för de resurser som förbrukas med det värde som 
produceras (Samuelsson 2004).  
 
Balansräkningsenheter 
 
Ett problem som är förknippat med ett resultatansvar är att det kapitalbehov 
som krävs för att uppnå det fastställda resultatkravet oftast inte beaktas i 
tillräckligt stor utsträckning (Brorström & Solli 1990). Då den totala 
lönsamheten för en organisation bestäms just av det kapital som har nyttjas i 
verksamheten i förhållande till uppnått resultat så är kapitalaspekten av 
yttersta vikt även i ansvarssammanhang. Utvecklingen inom näringslivet och 
även inom den kommunala verksamheten har därför varit att göra fler 
redovisningsenheter till räntabilitetsenheter eller balansräkningsenheter 
(ibid).  
 
Med balansräkningsenheter inom kommunal verksamhet avses därmed att 
redovisningsenheten ansvarar för resultatet men även för hela eller delar av 
balansräkningens tillgångssida och dess finansiering. Hur mycket av 
kapitalansvaret som ska föras ut på enheten får diskuteras från fall till fall. 
Det som avgör detta är främst vad som är praktiskt möjligt och vilken form 
av styrning man vill uppnå (Brorström & Solli 1990). Det kan vara direkt 
olämpligt att till exempel låta nämnder, förvaltningar och verksamhetsdelar 
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själva placera likvida medel och att externt låna medel, utan denna känsliga 
sida av kapitalfrågan bör skötas centralt inom kommunen. Istället kan det 
vara lämpligt att låta nämnder, förvaltningar och verksamhetsdelar ansvara 
för övriga omsättningstillgångar. Genom att föra ut ansvaret så långt som till 
en balansräkningsenhet kan kommunen åstadkomma en styrning där det 
framgår hur effektiva enheterna är avseende kapitalbindning.  Ytterligare en 
aspekt som talar för användningen av balansräkningsenheter är att de 
möjliggör för enheterna att vara mer långsiktiga (Brorström & Solli 1990). 
Den här redovisningsmodellen ska nämligen fungera som en förbindelselänk 
över tiden, genom att det ekonomiska ansvaret inte tar slut i och med ett 
årsskifte. Det en enhet har gjort under ett verksamhetsår påverkar därmed 
även de kommande.        

2.2.4 Syfte med internpriser 
 
Det som är avgörande för vilket syfte en kommun ska ha med sina 
internpriser är vilken styrning de vill uppnå (Svenska Kommunförbundet 
1987). Om kommunen tillämpar ett centralt beslutsfattande får internpriser 
ofta funktionen av att utgöra underlag för kostnadsfördelning. Internpriser 
får därför syftet att fungera som informationsbärare till de personer som 
fattar beslut på central nivå. Syftet med internpriser vid ett decentraliserat 
beslutsfattande inom en kommun är också att fungera som 
informationsbärare (ibid). I detta fall är det dock de lokala beslutsfattarna 
som tar del av informationen som internpriset erbjuder, för att kunna ta 
beslut om volym, kvalitet, mängd och leverantör.  
 
Sammanfattningsvis kan syftet med internprissättning delas in i fyra olika 
kategorier, skapa förutsättningar för självständiga enheter i ett företag, 
uppnå rättvisande resultatbedömning, ge underlag för att beslut ska kunna 
tas centralt och lokalt och att motivera enheter att bedriva en effektiv 
verksamhet (Samuelsson 2004). Internpriser skapar förutsättningar för 
självständiga enheter genom att de möjliggör att internleveranser mellan 
enheter kan definieras, mätas och värderas. Detta är en förutsättning för att 
respektive enhets ekonomiska resultat ska kunna bestämmas och för att det 
ekonomiska ansvaret ska kunna definieras.  
 
Syftet att uppnå rättvisande resultatbedömning anses av många 
organisationer vara det viktigaste syftet med internpriser (Bergstrand 2003). 
Anledningen till detta är att motivationen till att använda internpriser i en 
organisation skulle vara låg om inte utförda prestationer tillgodoräknades rätt 
enhet. Drivkraften att vilja uppnå bättre resultat för en enhet är större om 
enheten bedöms och belönas för prestationer som grundas på korrekt 
information (Samuelsson 2004).  
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Syftet att använda internpriser för att ge underlag för centrala och lokala 
beslut innebär att priset används som informationsbärare (Samuelsson 2004). 
Detta syfte med internpriser möjliggör att styra de interna flödena av varor 
och tjänster lokalt istället för centralt. För att kunna använda internpriser för 
att styra produktions- och leveransbeslut krävs det att priser är fastställda 
innan leverans sker (Samuelsson 2004).  
 
Det fjärde syftet med internpriser bygger på den allmänna uppfattningen att 
så fort det finns en kostnad med i bilden så stannar vi upp och tänker efter 
(Bergstrand 2003). En enhet som förbrukar en resurs genom att köpa den 
internt och som betalar ett pris för resursen motiveras till att vara 
kostnadsmedveten och affärsmässig (Samuelsson 2004). När en resurs får ett 
internt pris framgår nämligen dess alternativvärde, genom att internpriset 
kan jämföras med motsvarande externa alternativ. Genom att tillämpa detta 
syfte med internprissättningen kan mottagaren av internprestationen bli mer 
kostnadsmedveten men även leverantören kan komma att ändra sitt beteende 
till följd av att denna får betalt för sin prestation (ibid). Leverantören kan gå 
ifrån att endast se till vad som bäst gagnar sig själv till att mer se till vad 
mottagaren efterfrågar och vilka behov som finns.                   
 
Vilket eller vilka av dessa fyra syften som ska tillämpas av en kommun beror 
på hur de ser på vilken funktion deras ekonomiadministrativa system och 
redovisningssystem ska uppfylla (Svenska Kommunförbundet 1987). Syftet 
att uppnå rättvisande resultatbedömning medför att redovisningssystemet 
används som underlag för självkostnadsberäkningar. Används 
redovisningssystemet mer som ett verktyg för ekonomistyrningen prioriteras 
syftena med att ge beslutsunderlag och att motivera enheter att bedriva en 
effektiv verksamhet.  

2.2.5 Metoder för att bestämma internpriser 
 
Bergstrand (2003) menar att det främst finns fyra olika metoder för att 
bestämma internpriser, kostnadsbaserad, marknadsbaserad, 
förhandlingsbaserad och tvåprismetod. Det som skiljer de här metoderna åt 
är främst vad internpriset ger uttryck för (Samuelsson 2004). Exempel på 
vad internpriser kan ge uttryck för är kostnad för leverantören, 
marknadsvärdet på internprestationen (externt värde), vad de styrande på 
central nivå anser är det rätta värdet eller vad leverantör och mottagare 
gemensamt kommer överens om är det rätta värdet. Det är omöjligt att ta 
fram en enda teoretiskt korrekt metod för internprissättning. Faktorer som får 
styra vilken metod som väljs är främst syftet med internpriset, 
konkurrenssituationen och sättet att mäta enhetens resultat (ibid).        
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Kostnadsbaserade priser 
 
Motivet för att använda kostnadsbaserade internpriser är främst att det krävs 
en extern transaktion för att ett företag ska kunna göra vinster (Samuelsson 
2004). Till följd av detta finns det inte någon anledning för en levererande 
enhet att sätta ett högre internpris än vad kostnaden har varit för att 
framställa resursen. Mottagande enhet ska heller inte betala ett lägre 
internpris än vad det kostar att producera resursen eftersom detta inte skulle 
vara möjligt om resursen köptes in externt. Kostnadsbaserade internpriser 
finns i ett flertal versioner, bland annat självkostnad (full 
tillverkningskostnad), ABC-kalkylerad kostnad och cost-plus (Samuelsson 
2004).   
 
Självkostnad medför att den levererande enheten får alla sina kostnader för 
framtagandet av resursen täckta. För att självkostnadsprissättning ska 
fungera effektivt krävs det att förkalkylerade värden på internpriset används 
(Bergstrand 2003). Anledningen till detta är att om efterkalkylerad kostnad 
används finns det ingen motivation för den levererande enheten att vilja 
arbeta så effektivt som möjligt. Detta följer av att användandet av faktiska 
efterkalkylerade kostnader innebär att det är omöjligt att vare sig göra en 
vinst eller gå med förlust. Det finns både för- och nackdelar med 
självkostnadspris (Samuelsson 2004). De främsta fördelarna är att 
självkostnaden visar på ett värde som mottagaren av internprestationen kan 
använda för att utvärdera om inköpet är lönsamt (ibid). Kostnaden för 
prestationen förs över och belastar olika enheter utefter vem som utnyttjar 
den, vilket gör det möjligt att beräkna vilka totala kostnader prestationen har 
gett upphov till. Nackdelarna med självkostnadspris är framförallt att det ger 
upphov till felaktigt beslutsunderlag vid externa inköp och försäljningar och 
att metoden inte är tillämpbar på en leverantör med resultatansvar (ibid).  
 
ABC-kalkylerad kostnad används främst för att låta internpriset styras av 
leverantörens kostnadsdrivare (Bergstrand 2003). Detta innebär att oavsett 
vilken eventuell överkapacitet internleverantören har så betalar mottagaren 
endast för de kostnader som den specifika prestationen medför. Kaplan och 
Atkinson (1989 se Emmanuel & Mehafdi 1994) förordnar ABC-kalkylerad 
kostnad som ett alternativ till självkostnadspriset. Denna metod anses 
nämligen ligga bättre till grund för att kunna ta beslut på ledningsnivå. 
Anledningen till detta är att ABC-metoden anses stå för en mer exakt 
mätning av långsiktiga marginalkostnader och rörliga kostnader. Emmanuel 
och Mehafdi (1994) menar att ABC-kalkylerad kostnad är lämplig att 
använda när fokus ligger på det långsiktiga perspektivet. Det här beror på att 
en betydande del av alla kostnader är rörliga i det långa loppet, vilka då kan 
relateras till olika produkter. En stor fördel med ABC-kalkylen är att den 
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avslöjar de kostnader som inte står för någon värdetillväxt för leverantören 
(Samuelsson 2004). Nackdelen med metoden är att de kostnader som inte 
täcks genom internpriset ändå måste betalas på något sätt (ibid).  
 
Cost-plus eller självkostnad plus vinstpåslag möjliggör för den säljande 
enheten att ta ut en marginal på produkten eller tjänsten (Samuelsson 2004). 
En orsak till att använda marginaler vid internprissättningen är att kunna 
täcka de egna kostnaderna men även att ta ut en vinst vid försäljning (Eccles 
1985). Detta skapar möjligheter för enheten att ha ett resultatansvar då de 
själva kan styra över sin vinst, i och med marginalen (Samuelsson 2004). 
Cost-plusmetoden används ofta då företaget producerar en produkt/tjänst 
som är unik och som inte går att köpas externt eller då företaget inte säljer 
den externt (Eccles 1985). Vinstpåslaget kan antingen bedömas genom 
företagspolicy eller genom enskilda bedömningar av den ansvarige vid 
försäljningen. Fördelarna med cost-plusmetoden är att slutprodukten förses 
med en tillfredställande vinst och att priset på produkten eller tjänsten styrs 
med hjälp av marginalen (Samuelsson 2004). En annan fördel med metoden 
är att internhandeln uppmuntras då den säljande enheten kan ta ut en vinst. 
Detta motverkar också att levererande enheter utnyttjas av andra enheter 
inom organisationen. Nackdelarna med cost-plusmetoden är att 
vinsteliminering krävs i bokslutet och att priset kan bli mycket högt om 
produkten vidarearbetas i många led då varje enhet tar ut en marginal 
(Samuelsson 2004).  
 
Marknadsbaserade priser 
 
Marknadsbaserade internpriser är logiskt att använda när ett företag 
decentraliserar ansvar genom att dela upp verksamheten i enheter med eget 
ekonomiskt ansvar (Samuelsson 2004). Anledningen till detta är att 
enheterna ska vara neutrala i förhållande till varandra, genom att de besluts- 
och resultatmässigt frikopplas. Denna neutralitet uppstår inte om mottagaren 
av internprestationen betalar ett internpris som grundas på leverantörens 
kostnader. Neutralitet uppnår företaget istället genom att sätta sina 
internpriser utifrån det pris som motsvarande tjänst eller produkt kostar på en 
extern marknad. Om liknande produkter eller tjänster finns på den externa 
marknaden kan detta pris användas som internpris inom företaget (Anthony 
& Govindarajan 1998).  
 
Problemet med marknadspriser för ett företag kan vara att det inte finns 
någon motsvarande produkt på den externa marknaden (Bergstrand 2003). 
Det kan då vara svårt att bestämma ett lämpligt rådande marknadspris på den 
egna internleveransen. Företaget kan då bli tvunget att istället använda ett 
justerat eller uppskattat marknadspris som internpris. Under förutsättning att 
det finns en i stort sett identisk produkt på en extern marknad och att 
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försäljnings- och anskaffningskostnader inte skiljer sig för mycket åt internt 
och externt, är rådande marknadspris dock lämpligt att använda (Samuelsson 
2004). Den stora fördelen med rådande marknadspris som internpris är att 
det är objektivt genom att det inte är bestämt av någon i företaget (Eccles 
1985). Nackdelen är att ett rådande marknadspris oftast inte utrycker samma 
värde för både leverantör och mottagare av en internprestation. Detta kan 
leda till att somliga lönsamma internleveranser aldrig blir av, vilket är 
vanligt då leverantören har överkapacitet (ibid). När den externa marknadens 
produkt väsentligt avviker från företagets produkt krävs det därför att ett 
justerat marknadspris används (Bergstrand 2003). Det justerade 
marknadspriset kan uppskattas genom att se på liknande produkters priser. 
Är företagets produkt ensam i sitt slag kan ett marknadspris uppskattas 
genom att en beräkning görs på vad en effektiv extern producent skulle 
kräva för pris för att erbjuda produkten (Samuelsson 2004).         
 
Förhandlingsbaserade priser  
 
Förhandlingsbaserad internprismetod innebär att leveransenheten och 
köpenheten själva kommer överens om ett internpris för den aktuella 
produkten eller tjänsten (Samuelsson 2004). Metoden är lämplig då företaget 
eftersträvar en total decentralisering och då marknadspriser inte kan 
användas. Vid användningen av en förhandlingsbaserad metod ger man 
enheterna frihet att agera självständigt och låta affärsmässighet råda. Genom 
förhandlingar eftersträvar man en situation som ska efterlikna en 
marknadssituation (Bergstrand 2003).  
 
Internpriser som tas fram av de inblandade enheterna själva kommer att bli 
mer tillfredställande än om de istället tas fram av en överordnad enhet 
(Anthony & Govindarajan 1998).  Enheterna som förhandlar om 
internpriserna kommer då att få mer kontroll över prissättningen och 
lönsamheten. Dessutom krävs det en viss subjektivitet vid framtagandet av 
internpriser vilket gör det svårare för en överordnad enhet att ta rätt beslut 
om priset. Det finns dock en risk för att förhandlingsparterna lägger ner för 
mycket energi på att förhandla om internpriset istället för att fokusera på 
produktionen (Bergstrand 2003). Fördelen med metoden är att den ger båda 
parter ansvar för att sätta priserna och på så sätt ansvarar de även för sitt 
ekonomiska resultat (Samuelsson 2004). Metoden kan vara bra att använda 
om det sker få interntransaktioner. Nackdelen är att samverkan mellan de 
olika enheterna motverkas i och med förhandlingarna och därför kan det 
krävas insatser från överordnade enheter i de fall förhandlingsstyrkan inte är 
lika (ibid). 
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Tvåprisbaserade priser 
 
Tvåprisbaserad internprissättning eller dual pricing innebär att ett företag 
använder sig av två olika priser vid internprissättning av en produkt eller 
tjänst (Samuelsson 2004). Detta innebär att den säljande enheten tar ut ett 
pris medan den köpande enheten betalar ett annat pris. Den här typen av 
internprissättning möjliggör flexibilitet då enheterna inte är bundna till en 
viss metod. Tvåprisbaserade priser används ofta då det uppstår regelbundna 
konflikter mellan de olika enhterna och det inte går att lösa konflikterna med 
någon av de andra internprissättningsmetoderna (Anthony & Govindarajan 
1998).  
 
Genom en tvåprisbaserad internprissättning eliminerar man konflikter mellan 
olika enheter och frikopplar dem resultatmässigt från varandra. En 
tvåprisbaserad metod tenderar dock att släta över problemen utan att lösa 
dem, vilket kan vara farligt eftersom företagsledningen då inte längre ser 
problemen i organisationen. När två olika priser används kommer en 
ekonomisk differens mellan enheterna att uppstå vilken redovisas på ett 
separat konto (Samuelsson 2004). Anthony och Govindarajan (1998) anger 
följande nackdelar med en tvåprisbaserad metod. Metoden kan motivera 
enheter att fokusera mer på intern handel än på att sälja till externa kunder. 
En annan nackdel är att metoden försvårar redovisningen då företaget måste 
hantera ett mellankonto. Metoden tillåter även enheter att tro att de går med 
vinst medan företaget kanske egentligen går med förlust om man räknar med 
det separata kontot för internpriserna 

2.2.6 Val av lämplig metod 
 
Vilken metod för internprissättning som är lämplig att använda inom en 
organisation beror på ett flertal olika faktorer, så som typ av internprestation, 
externa alternativ och vilket ekonomiskt ansvar som i synnerhet leverantören 
har (Samuelsson 2004). I takt med att allt fler organisationer delar upp sin 
verksamhet i enheter med olika ekonomiskt ansvar är trenden att 
marknadspriser används för internprissättning i en större utsträckning än 
kostnadsbaserade priser. Oftast förekommer inte nämnda metoder för 
internprissättning i någon ren form utan en tillämpning av flera metoder ihop 
är vanligt (Svenska Kommunförbundet 1987).  
 
Det viktigaste är att valet av metod sker utifrån de övergripande syftena med 
internprissystemet. Kommunen kan i många fall ha ett intresse i att ha en 
beredskap inom vissa områden, genom att ha en överkapacitet. I de här 
fallen är marknadspris inte en lämplig metod för internpris, eftersom 
överkapacitet inte beaktas (Svenska Kommunförbundet 1987). När en 
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kommun har som mål att helt marknadsanpassa sin verksamhet, genom att 
upphandling ska gå till den part, intern eller extern, som kan erbjuda det 
lägsta priset är marknadsbaserade internpriser att föredra (Svenska 
Kommunförbundet 1987).    
 
För en levererande enhet där internprestationen inte står för en ekonomisk 
försumbar del av verksamheten och som har ett räntabilitets- eller 
resultatansvar är det mest relevant att använda ett marknadsbaserat 
internpris, alternativt ett framförhandlat pris (Samuelsson 2004). 
Anledningen till detta är att resultatansvaret medför att det är direkt 
olämpligt om internpriset direkt samvarierar med de egna faktiska 
kostnaderna. Räntabilitets- eller resultatansvaret förutsätter även neutralitet 
mellan olika enheter, vilket inte skulle kunna uppnås med ett kostnadsbaserat 
pris (Samuelsson 2004).  
 
När den mottagande enheten bestämmer sortiment, produktutformning, 
leveranstider och så vidare bör den levererande enhetens ekonomiska ansvar 
reduceras till ett kostnadsansvar och tillämpa ett kostnadsbaserat internpris 
(Samuelsson 2004). När valbarheten avseende interna och externa köpare 
och säljare är låg är kostnadsbaserade internpriser att föredra medan hög 
valbarhet är synonymt med marknadsbaserade priser (ibid).      

2.2.7 Begriplighet av internprissystemet 
 
Teorier om internprissättning visar endast vad som är teoretiskt möjligt att 
uppnå i en organisation (Samuelsson 2004). Det väsentliga är därmed att 
även undersöka hur internprissystemet fungerar och används i praktiken. För 
att det ska kunna fungera i praktiken så är det av avgörande vikt att de 
personer inom organisationen som berörs av systemet verkligen vet att det 
existerar och varför det existerar (ibid). Begriper inte personerna utanför 
ekonomiavdelningen interndebiteringarna och internkrediteringarna bör 
organisationen begränsa de styrambitioner som de har med systemet och 
istället använda det som ett rent redovisningssystem. Det kan förekomma, 
inom organisationer, att personalen inte har den rätta kunskapen om det 
internprissystem som används och följaktligen kan de inte vara med och 
påverka internpriset, vilket är nödvändigt vid en effektiv användning (ibid).    

2.2.8 Styrning genom uppföljning av internprissystemet 
 
För att internprissystemet ska fungera tillfredsställande är det viktigt att det 
löpande sker en uppföljning av internpriserna och vilka effekter de har på 
verksamheten (Svenska Kommunförbundet 1987). Uppföljningen innebär 
bland annat att undersöka vilka beteendemässiga effekter som 
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internprissystemet får. För att internprissystemet ska kunna fungera som ett 
verktyg att uppnå effektivitet i verksamheten är det viktigt att kunna mäta 
hur bra man har lyckats (Brorström & Solli 1990). Utifrån denna mätning, 
uppföljning, kan organisationen sedan välja de lämpligaste åtgärderna för 
framtiden.  
 
Syftet med uppföljningen av internprissystemet är flera (Svenska 
Kommunförbundet 1987). Negativa sidoeffekter kan elimineras, till exempel 
att resurser och kapacitet inte används på bästa sätt. Ett kvitto kan även fås 
på att kostnaderna verkligen täcks. Uppföljningen ger även signaler på att 
verksamheten inte är effektiv om verklig kostnad avviker betydligt från det 
fastställda internpriset, det vill säga förkalkyl jämförs med efterkalkyl. 
Utgångspunkten för uppföljningen måste vara syftet med internpriserna 
(ibid). Visar uppföljningen att internprissystemet inte fungerar utifrån det 
uppsatta syftet så kan det bli nödvändigt att förändra systemet.     
 
Brorström och Solli (1990) menar att problemet inom kommunal verksamhet 
är att det ekonomiska resultatet och det verksamhetsmässiga resultatet inte är 
synonyma. Orsaken är att det väsentliga inom en kommun är hur väl de 
verksamhetsmässigt har lyckats och inte hur det ekonomiska utfallet blev. De 
tilldelade resurserna ses endast som en restriktion för verksamheten och en 
bra motivering av eventuella budgetavvikelser som uppstår gör att dessa 
troligen godkänns. Problemet som uppstår vid uppföljning av en kommunal 
verksamhet är därför att det inte räcker att göra uppföljningen i ekonomiska 
termer, utan även verksamhetsmässiga termer bör tas med (ibid).  
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3. Metod 
Det här kapitlet kommer att belysa de metodologiska ställningstaganden som 
rapporten bygger på. Här kommer vetenskapssyn, val av metod, 
tillvägagångssätt, datainsamling och källdiskussion att diskuteras. 

3.1 Vetenskapssyn  
 
Vi kommer här att redogöra för den vetenskapssyn som vi som författare har 
och som uppsatsen sedan kommer att bygga på. 

3.1.1 Ontologi och Epistemologi 
 
För att läsaren ska förstå hur vi som författare ser på kunskap och 
verkligheten är det viktigt att vi diskuterar begreppen Ontologi och 
Epistemologi. Epistemologi eller kunskapsteori är en huvudgren inom 
filosofin som bland annat behandlar läran om kunskapens uppkomst, art och 
riktighet (Wallén 1996). Ontologi innebär läran om de begrepp som behövs 
för att skapa en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande 
beskrivning och förklaring av verkligheten (Nationalencyklopedin 2007e). 
Begreppet kan också definieras som skillnaden mellan kunskap och 
verklighet (Andersen 1998). De två begreppen epistemologi och ontologi går 
hand i hand, vilket innebär att de inte är helt skilda från varandra (Wallén 
1996). Inom både Epistemologi och Ontologi finns det olika inriktningar 
(ibid). Inom kunskapsteorin finns till exempel Empirism och Rationalism 
och inom Ontologin finns Idealism och Realism. 
 
Empirismen är en huvudgren inom kunskapsteorin. Den betonar erfarenheter 
snarare än förnuftet som bas för vår kunskap (Nationalencyklopedin 2007a). 
Detta innebär att vi bygger vår kunskap på det vi kan uppfatta med våra egna 
fem sinnen. Detta synsätt är således objektivt och används ofta inom 
naturvetenskapen (ibid). Rationalismen är den andra huvudgrenen inom 
epistemologin och är en mer subjektiv och tolkande inriktning. 
Rationalismen framhäver att vår kunskap byggs upp med hjälp av vårt 
förnuft (Nationalencyklopedin 2007f). 
 
Inom Ontologin är en av huvudinriktningarna Realismen. Inriktningen 
innebär att verkligheten existerar oavsett om människan ser den eller inte 
(Nationalencyklopedin 2007g). Realismen är alltså mer naturvetenskaplig i 
sitt sätt att se på verkligheten. Den andra inriktningen är Idealismen som 
bygger på att verkligheten är olika för varje enskild individ 
(Nationalencyklopedin 2007d). 
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Vi har som författare haft en naturvetenskaplig bakgrund. Detta har påverkat 
vårt sätt att se på kunskap och på verkligheten. Detta synsätt kommer att 
finnas med oss för alltid på ett eller annat sätt. Vi anser dock att vi allt mer 
har gått ifrån detta synsätt och idag anser vi oss ha en mer subjektiv och 
tolkande syn på de båda begreppen Ontologi och Epistemologi. Vi anser att 
verkligheten inte alltid är så självklar som den ibland framställs, det vill säga 
ett idealistiskt synsätt. Det går att se verkligheten på flera olika sätt utan att 
det finns ett alternativ som är rätt. Ett exempel på en sådan situation är 
organisationer. Det går att betrakta dess verklighet ur många olika 
perspektiv. Vi anser också att vår kunskap kan utvecklas genom att med 
hjälp av förnuftet analysera och tolka ett fenomen och på så vis skapa sig ny 
kunskap, alltså Rationalism.  

3.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och har sitt ursprung i texttolkning 
(Wallén 1996). Begreppet är således brett och tolkning kan ske på många 
olika sätt. Några exempel på tolkning kan vara att tolka trafikmärken, dikter, 
konstverk och rättspraxis. Hermeneutiken handlar således om att tolka och 
att förstå. Vid tolkningsprocessen sker en växelverkan mellan del- och 
helhetsperspektiv (ibid). Detta kallas ofta för en hermeneutisk cirkel 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Den visar att en del endast kan förstås om 
den sätts i relation till helheten. Det är även viktigt att förstå att det krävs en 
förförståelse för att förstå en del av en helhet. Den här delen skapar sedan 
djupare och ny förståelse som bidrar till insikt i helheten. Detta innebär att 
varje nytt textstycke som läses bidrar till ny insikt och förståelse om det som 
tidigare lästs (Wallén 1996).  
 
Vi anser att allt det som sker runt om kring oss tolkas på ett eller annat sätt. 
Det förefaller för oss omöjligt att absorbera all den information som finns i 
vår omgivning, utan en tolkning av den är nödvändig. Vi har därför ett 
hermeneutiskt synsätt i vår uppsats. Vid intervjuer med människor är det 
omöjligt att frånkomma en viss grad av subjektivitet i form av olika 
personliga åsikter. Vi tolkar därför det material som vi har sammanställt och 
skapar oss en förståelse för hur den verkliga situationen ser ut. Tolkningen 
ska ske som i en växelverkan mellan del och helhet. Intervjuer med personer 
inom Barn och Familj kan ses som en del, som behöver sättas i relation till 
helheten om internprissättning. Vi är även övertygade om att vi inte kunnat 
genomföra uppsatsen utan någon förförståelse, vilket stämmer väl överens 
med det hermeneutiska perspektivet. Vi är dock medvetna om att 
förförståelsen även kan hindra oss från att se saker som de verkligen är. Det 
är därför viktigt att vi vidgar vår förståelsehorisont.  
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3.2 Val av metod 
 
Här kommer vi att beskriva de metodval som vi har gjort avseende 
forskningsmetod och forskningsansats. 

3.2.1 Forskningsmetod 
 
Inom Samhällsvetenskapen finns det två huvudkategorier av metodval 
nämligen kvalitativa metoder och kvantitativa metoder (Andersen 1998). 
Valet av metod ska ske utifrån den information som undersöks (Holme & 
Solvang 1997). En kvalitativ metod har ett förstående syfte där data samlas 
in för att skapa en djupare förståelse av det problem som studeras. 
Kvalitativa metoder har således endast en liten grad av formalisering och 
kännetecknas av en närhet till det som studeras. Kvantitativa metoder 
däremot har en mer formaliserad karaktär. Den här metoden använder sig i 
större utsträckning av statistik och matematik än en kvalitativ metod 
(Andersen 1998). Kvantitativa metoder syftar också till att förklara orsaken 
till ett problem (ibid). 
 
Vi har i vår uppsats använt en kvalitativ metod. Detta beror på att vi har ett 
förstående syfte istället för ett förklarande syfte. Vi vill alltså skapa oss 
förståelse för hur internprissättning används inom Barn och Familj. När vi 
har uppnått denna förståelse är det sedan möjligt för oss att undersöka om 
det är rätt prissättningsmetod som används. En kvalitativ metod utgår just 
ifrån ett förstående syfte för att skapa en djupare förståelse av ett problem. Vi 
har genomfört ett antal intervjuer med personer inom Barn och Familj vilket 
hjälper oss att få en närhet till det som studeras. Detta menar vi även styrker 
vårt påstående om att vi har använt en kvalitativ metod. 

3.2.2 Forskningsansats 
 
Valet av forskningsansats beror på det förhållningssätt forskaren har till teori 
och empiri (Wallén 1996). Det finns två renodlade forskningsansatser, 
nämligen induktion och deduktion. Båda forskningsansatserna anger 
tillvägagångssätt för att dra vetenskapliga slutsatser (Andersen 1998). 
Induktion utgår ifrån de datainsamlingar som gjorts och ur materialet dras 
generella och teoretiska slutsatser (Wallén 1996). Induktion utgår alltså ifrån 
empirin för att komma fram till teori. Deduktion innebär å andra sidan att 
man utifrån teori drar slutsatser om en enskild händelse (Andersen 1998). De 
här två ansatserna är dock renodlade vilket gör dem svåra att tillämpa i 
verkligheten. Abduktion är en kombination av induktion och deduktion 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Under en abduktiv process utvecklas således 
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både empiri och teori successivt. 
 
Vi har valt att utgå ifrån en abduktiv ansats i den här uppsatsen. Vi anser att 
det är omöjligt att enbart utgå ifrån renodlade begrepp som induktion och 
deduktion vid en uppsatsprocess. Detta menar vi beror på att det är omöjligt 
att försumma den förkunskap som vi redan innehar. Detta innebär att vi har 
använt teori och empiri i växelverkan för att bygga upp vår uppsats och 
komma fram till slutsatserna. Vi anser även att en abduktiv ansats stämmer 
bra överens med vår uppsats eftersom vi har gjort en fallstudie. Alvesson och 
Sköldberg (1994) anser att en abduktiv ansats är lämplig för en fallstudie 
vilket styrker vårt argument med att vi valt rätt ansats.  

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Fallstudie 
 
Vi har i uppsatsen genomfört en fallstudie på Barn och Familj inom Borås 
Stad. En fallstudie är en datainsamlingsmetod inom samhällsvetenskap 
(Nationalencyklopedin 2007b). Fallstudier är mycket vanliga vid 
undersökningar av exempelvis institutioner och organisationer (Andersen 
1998). Det här beror bland annat på att de empiriska undersökningarna måste 
ske som en fältstudie, det vill säga i själva organisationen. Eftersom en 
fallstudie är omfattande, där många faktorer måste beaktas, måste forskaren 
reducera antalet undersökningsenheter för att lyckas genomföra den korrekt 
(ibid). I vår fallstudie har vi endast betraktat Barn och Familj inom Borås 
Stad, genom intervjuer med ett antal viktiga personer. Genom att betrakta 
Barn och Familjs internprissättning har vi skapat oss en grund för vidare 
tolkning och analys. 

3.3.2 Intervjuer 
 
Intervjuer kan ske på många olika sätt och det är därför viktigt att förstå 
deras inverkan på de svar som fås. En kvalitativ intervjumetod används ofta 
inom samhällsvetenskap och speciellt då det är svårt att samla in information 
genom till exempel enkäter (Jacobsen 1993). Vid en kvalitativ metod brukar 
inte standardiserade intervjufrågor användas (Holme & Solvang 1997). Det 
här innebär att intervjuaren i minsta mån försöker påverka intervjupersonen 
(ibid). Intervjuaren vill istället uppnå en form av samtal där intervjupersonen 
styr utvecklingen av intervjun.  
 
Intervjuer kan ske på många olika sätt. Det finns allt från fria intervjuer som 
är bra när man vill informera sig om ett nytt område, till strukturerade 
intevjuer där nogrannt formulerade frågor används i en viss ordningsföljd 
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(Ekholm & Fransson 1992)(Jacobssen 1993). Vi har i uppsatsen använt oss 
av en blandning av dessa två ytterligheter. För att skapa oss en övergripande 
bild av hur internprissättningen fungerar inom Barn och Familj genomförde 
vi tre intervjuer som baserades på mer generella diskussionsfrågor. Vi kunde 
på så sätt komma in i ämnet och få en allmän bild av hur internpriser 
används inom Barn och Familj. Vi har även genomfört två mer strukturerade 
intervjuer med de personer som är ansvariga för köp- och säljförhållandena 
inom Barn och Familj. Detta gjorde vi för att få mer precis information om 
hur internpriser används inom Barn och Familj. Vi anser därför att mer 
specificerade frågor krävdes för att belysa dessa aspekter. De friare 
intervjuerna var mellan 30 och 60 minuter långa medan de mer strukturerade 
intervjuerna var mellan 60 och 80 minuter långa. 
 
Vid en intervju skiljer man även på vilken typ av frågor som ställs, om de är 
öppna eller slutna (Häger 2001). Slutna frågor innebär att den tillfrågade har 
ett antal svarsalternativ att välja mellan, som till exempel ja eller nej. Slutna 
frågor börjar ofta på verb som till exempel gör, har, är, kan. Öppna frågor 
innebär till skillnad från slutna frågor att den tillfrågade själv kan utveckla 
svaret. Öppna frågor brukar ofta börja med frågeord, som till exempel, vad, 
hur, varför. Dessa frågor bör utgöra ungefär 80% av intervjun eftersom 
frågorna är så kraftfulla (ibid). Vi har gjort en intervjumanual som vi har 
utgått ifrån när vi har genomfört intervjuerna, som framgår av bilaga 1 och 2. 
De flesta av intervjufrågorna som vi har formulerat är öppna för att den 
tillfrågade personen ska kunna utveckla sina egna åsikter och inte bli styrda 
av vår påverkan. Frågorna har vi baserat på vår problemformulering för att vi 
ska ha rätt syfte med intervjuerna. Vi har även spelat in tre av intervjuerna 
för att säkerställa att vi inte missar några viktiga detaljer eller aspekter. Efter 
genomförandet av intervjuerna har vi sammanställt allt relevant material, 
som vi presenterar i empirikapitlet. 

3.4 Datainsamling 
 
Vi kommer i det här avsnittet att redogöra för vår datainsamling. Det är 
viktigt att läsaren förstår skillnaden på de data vi själva har samlat in och den 
andra har samlat in, för att kunna vara källkritisk. 
 
Det finns två olika typer av datainsamlingsmetoder, nämligen primärdata 
och sekundärdata (Arbnor & Bjerke 1994). Primärdata och sekundärdata 
handlar om den grad av medverkan som forskaren har vid insamlingen av 
data (Andersen 1998). Med primärdata menas att forskaren själv har samlat 
in data medan sekundärdata innebär att andra personer än forskaren själv har 
samlat in data (ibid). Primärdata kan samlas in genom exempelvis intervjuer 
och observationer. Exempel på sekundärdata kan vara vetenskapliga artiklar 
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och tidigare publicerad forskning. 
 
Vi har i vår uppsats använt oss av både primärdata och sekundärdata. Vi har 
genomfört intervjuer på Barn och Familj och materialet från de här 
intervjuerna har varit våra främsta primärdata. Vi har även använt oss av 
sekundärdata i form av andra författares publicerade verk om 
internprissättning. Vi tycker att det är viktigt att det finns en balans mellan 
primärdata och sekundärdata för att kunna uppnå god vetenskaplig nivå. 
Detta menar vi beror på att sekundärdata är granskad innan publicering 
vilket förbättrar källans kvalitet.  

3.5 Källdiskussion 
 
Här kommer vi att diskutera trovärdigheten av de källor som vi har utgått 
ifrån i arbetet. Det är viktigt att reflektera över källornas validitet och 
reliabilitet för att läsaren ska kunna bedöma uppsatsens vetenskapliga värde. 
Vi kommer även att reflektera över källkritik. 

3.5.1 Validitet och reliabilitet 
 
När forskning bedrivs är det viktigt att det finns en så hög grad av 
överensstämmelse som möjligt mellan den teori och empiri som studeras 
(Andersen 1998). Graden av den här överensstämmelsen kallas för validitet. 
Begreppet validitet kommer ifrån det engelska ordet valid som betyder giltig. 
Detta innebär således att man mäter det som man verkligen avser att mäta 
(Nationalencyklopedin 2007h).  Inom kvalitativa metoder är det enklare att 
få en hög grad av validitet eftersom forskaren har en större närhet till det 
som studeras (Holme & Solvang 1997). Reliabilitet kommer från det 
engelska ordet pålitlighet. Begreppet innebär hur hög grad av säkerhet och 
exakthet det vi mäter har (Andersen 1998). Det är lättare att uppnå hög 
reliabilitet inom kvantitativa studier, då man ofta använder exempelvis 
statistik (ibid). 
 
Då vi använder oss av en kvalitativ metod har validitet varit av större 
betydelse i vår uppsats. Vår närhet till undersökningsobjektet genom 
intervjuer med olika personer på Barn och Familj har förstärkt vår validitet. 
Svårigheten i intervjuerna, som vi har beaktat, har varit att ställa rätt 
intervjufrågor för att verkligen mäta det vi avser att mäta. Det har därför 
varit viktigt att studera hur intervjuer bör genomföras så att validiteten blir 
hög. Vi har även eftersträvat att få en så hög grad av reliabilitet som möjligt. 
Det vi har eftersträvat är att få ett så exakt resultat på vår 
problemformulering som möjligt så att resultatet skulle bli detsamma om 
undersökningen utfördes en gång till. Det har därför varit viktigt att utföra 
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vår analys av det insamlade materialet noggrant och inte dra förhastade 
slutsatser. Då vi inte har använt oss av statistik utan enbart av intervjuer med 
personer har det dock varit svårare för oss att uppnå en hög reliabilitet. Detta 
beror på att människor har personliga åsikter som ofta leder till olika 
tolkningar.  

3.5.2 Källkritik 
 
Vi har noterat att mycket av den litteratur som behandlar internprissättning 
inom kommunal verksamhet är gammal, eftersom den ofta har publicerats 
för 20 år sedan. Detta gör oss något frågande då internprissättning 
fortfarande används i en tämligen stor utsträckning inom företag idag. På 
grund av att litteraturen är gammal kan vi ifrågasätta dess relevans idag. Vi 
har dock kombinerat äldre litteratur om internpriser inom kommunal 
verksamhet med nyare mer generell litteratur om internprissättning. På så 
sätt hoppas vi kunna anpassa den äldre teorin till dagens teori och även bidra 
med ny teoribildning.  
 
Litteratur som behandlar dels internprissättning inom kommunal verksamhet 
och dels internprissättning av tjänster har visat sig vara begränsad. Detta 
skulle kunna framställa vår teoretiska referensram som mindre relevant men 
då vi har använt oss av flera ansedda författare, som har en övergripande syn 
på internprissättning, anser vi oss även ha täckt in dessa områden.   
 
De intervjusvar som vi har fått från våra respondenter har vi upplevt som 
relevanta. Det är dock ofrånkomligt att respondenternas subjektivitet inte 
påverkar intervjusvaren, vilket vi även har varit medvetna om i 
uppsatsskrivandet och försökt ta hänsyn till.  
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4. Empiri  
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för den empiri som vår analys 
senare kommer att grundas på. Empirin innefattar en sammanställning av de 
intervjuer som har genomförts, organisationsbeskrivning av Individ- och 
Familjeomsorg (IFO) och en redogörelse av den omstrukturering som IFO 
genomgått. 

4.1 Respondenter  
 
På Barn och Familj har vi valt att göra djupintervjuer med två personer, Hans 
Abrahamsson och Kåre Öhrstig. Båda intervjuerna genomfördes måndagen 
den 23/4 år 2007. Hans Abrahamsson är distriktschef på Myndighetsutövning 
Barn och Familj. Det innebär att han är chef för de socialsekreterare eller de 
enheter som utreder och följer upp insatser för ungdomsboende. Kåre 
Öhrstig är chef inom Insats Barn och Familj. Det innebär att hans uppgift är 
att leda och att samordna interna insatser utifrån de behov som uttrycks från 
myndighetssidan. Med interna insatser avses bland annat internt producerat 
ungdomsboende.   
 
Vi har dessutom genomfört tre friare intervjuer. Respondenterna för de här 
intervjuerna är Charlotta Rehbinder (ekonom inom IFO), Dan Persson 
(ekonom inom Socialnämnden), Ulrica Fagerson (controller inom Borås 
Stad) och Roger Cardell (controller inom Borås Stad). De fria intervjuerna 
har vi genomfört för att inhämta idéer och få bakgrundsinformation till 
verksamheten Barn och Familj och kommer inte att behandlas i empirin. 
Intervjuerna genomfördes måndagen den 5/2 (Ulrica Fagerson och Roger 
Cardell), torsdagen den 15/3 (Dan Persson) och måndagen den 2/4 
(Charlotta Rehbinder och Dan Persson) år 2007. Vi har även kompletterat 
intervjuerna med tryckt material som är utgivet av Borås Stad. 

4.2 Bakgrund till Barn och Familj 

4.2.1 Beskrivning av IFO 
 
Individ- och Familjeomsorg (IFO) inom Borås Stad har som uppgift att 
tillgodose kommuninvånarnas behov av sociala tjänster och service genom 
vidtagna insatser (Borås Stad 2007a). De här insatserna organiseras i två 
separata avdelningar, Insats Vuxna och Insats Barn och Familj, se figur 2. 
Persson berättar att under avdelningen Insats Barn och Familj finns enheten 
Boende med uppgift att producera det interna behov av boendeplatser som 
finns. Som en del i enheten Boende ingår ungdomsboendet, där ungdomar 
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med särskilt behov kan placeras. Som beställare och användare av insatserna 
finns tillhörande myndighetsutövningar för verksamheterna Barn och Familj 
respektive Vuxna. Inom organisationen IFO finns ytterligare en 
myndighetsutövning i form av IFO Ekonomi med uppgift att bland annat 
tillgodose ekonomiskt bistånd till berörda (Borås Stad 2007b). 
 

Organisationsskiss för IFO 

 
Inom IFO finns det även en ledningsgrupp där bland annat chefen för varje 
enhet enligt figur 2 sitter med. Öhrstig menar att ”ledningsgruppen ska vara 
ett forum för att driva vårat gemensamma framåt, genom att fatta strategiska 
beslut”. Han menar att ledningsgruppen bland annat gör en bedömning av 
hur många ungdomsboendeplatser som ska produceras internt. Övergripande 
inom IFO arbetar koordinator Eva Möller. Abrahamsson berättar att Eva inte 
har någon direkt beslutställning utan har mer en rekommenderande roll inom 
organisationen. Socialsekreterare i olika ärenden kan rådfråga koordinatorn 
vad som kan tänkas vara en bra lösning på till exempel en boendeplacering 
av en ungdom med vissa behov.    
 
I organisationsschemat för IFO enligt figur 2 finns även en placeringsgrupp. 
Abrahamsson berättar att placeringsgruppen består av representanter från 
Barn och Familj, verksamhetschefen, koordinatorn, rättshandläggare och 
ställföreträdande förvaltningschef. Gruppen är ett rekommendationsorgan, 
där diskussioner förs om en ungdom, till exempel, ska placeras på ett 
ungdomsboende eller ej och var placeringen i sådana fall bör ske. Persson 
berättar att syftet med placeringsgruppen är att få ner antalet placeringar 
genom alternativa lösningar. 

Figur 2. Organisationsschema IFO. (Borås Stad 2007c). 
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4.2.2 Beskrivning av Barn och Familj 
 
Abrahamsson berättar att enheten Myndighetsutövning Barn och Familj vid 
behov köper internprestationen ungdomsboende från utförarenheten Insats 
Barn och Familj. Ett ungdomsboende innebär ett boende med stöd och 
tillsyn. Öhrstig menar att ett barn på ett ungdomsboende i stor utsträckning 
själv arbetar för sitt mål och innehåll utifrån en handlingsplan. Borås Stad 
kan i dagsläget erbjuda sex stycken platser på ungdomsboendet för barn 
mellan 16 och 20 år. Abrahamsson berättar att enheten Myndighetsutövning 
Barn och Familj även har möjligheten att köpa in ungdomsboende från den 
externa marknaden. Abrahamsson menar att fördelningen mellan externt och 
internt ungdomsboende kan variera något men att det totalt sett sker fler 
placeringar internt. Boendeplaceringarna internt kan variera tidsmässigt 
menar Öhrstig. Oftast handlar det om år men då tomma platser finns att tillgå 
så kan platserna utnyttjas för korttidsinskrivningar om det händer något akut.  

4.2.3 Omstruktureringen av IFO  
 
Bakgrund till omstruktureringen av IFO 
 
Kommunstyrelsen inom Borås Stad beslöt i början av år 2003 att se över 
IFO, handikappomsorg och socialpsykiatri avseende organisation och 
arbetsformer, för att öka samordningen och effektiviteten (Borås Stad 2004). 
Ett annat skäl till omstruktureringen var att IFO-verkamheten hade haft en 
negativ kostnadsutveckling under många år (ibid). I en utredningsrapport 
som togs fram presenterades ett förslag på en ny organisation (ibid). 
Förslaget innebar att IFO, handikappsomsorg och socialpsykiatri 
tillsammans skulle vara organiserad på en och samma plats, inom 
kommundelskontoret Centrums förvaltningsorganisation. Tidigare var de 
placerade på respektive kommundel. I utredningsrapporten beskrevs även 
möjliga besparingsåtgärder som skulle tas hänsyn till i budgetarbetet. 
Omstruktureringen trädde i kraft i januari år 2005. 
 
Omstruktureringen innebar vissa förändringar för Barn och Familj. Det 
beslutades att insatser så långt som möjligt ska utföras internt inom Borås 
Stad och att myndighetsutövningen ska vara placerad centralt istället för på 
respektive kommundel (Borås Stad 2004). Med omstruktureringen var målet 
alltså att skapa förutsättningar och tillräckliga resurser för att kunna utföra 
insatserna inom kommunen, istället för att köpa in dem externt. För att 
kunna ha en variation och ett bra utbud internt behövdes insatsdelen 
utvidgas. En av de verksamheter som utvidgades var ungdomsboendet. 
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Problem inom IFO 
 
Kommunstyrelsen har uttryckt oro för utvecklingen inom IFO då 
omstruktureringen inte har medfört de effektiviseringar som var planerade 
(Kommunstyrelsen 2006). Detta har dels bekräftats i delårsrapporter och dels 
i uppföljningar av verksamheten. Av uppföljningarna framgår att de mer 
kostnadseffektiva interna boendena som skulle ersätta externa alternativ inte 
har kunnat utvecklas. 
 
Socialnämnden hade för år 2006 budgeterat ett överskott på cirka 10Mkr 
(Kommunstyrelsen 2006). Vid en budgetuppföljning i augusti samma år 
visade det sig att Socialnämnden istället för ett överskott hade ett underskott 
på 11,5 Mkr. En utredning visade att IFO stod för den största avvikelsen från 
budget på hela 18Mkr. Kommunstyrelsen krävde att en utredning skulle 
genomföras och åtgärder vidtas för att minska IFO:s kostnader, då den 
övriga verksamheten inom Socialnämnden i längden inte kan täcka dessa 
kostnader (ibid). 
 
Utredning av IFO 
 
Socialnämnden tillsatte en arbetsgrupp i slutet av oktober år 2006 för att 
utreda de synpunkter som Kommunstyrelsen hade på IFO (Socialnämnden 
2007). Utredningen granskade bland annat hur väl de mål som sattes upp vid 
omstruktureringen hade nåtts. Ett av målen var följande: 
 

Distrikten (barn och ungdomsvården) kan alltid förlita sig 
på att det finns ständiga förebyggande resurser och 
behandlande resurser centralt att förlita sig på. 
(Socialnämnden 2007) 

 
Utredningen visade att det var svårt att bedöma måluppfyllelsen av om det 
finns ständiga resurser centralt att förlita sig på (Socialnämnden 2007). 
Orsaken är att målet i sig är otydligt, avseende vad det egentligen innebär. 
Det kan antingen innebära att det aldrig ska finnas köer eller att ska finnas 
ett större utbud än tidigare. Utredningen visade dock att det är viktigt att 
fortsätta arbeta med tillgång, kvalitet och pris snarare än vem som utför 
insatsen. 
 
I samband med utredningen gjordes en uppföljning av IFO:s ekonomi mellan 
perioden 2002 till 2006 (Socialnämnden 2007). Mellan åren ökade IFO:s 
kostnader med 11% och den största ökningen var inom barn och 
ungdomsvården som stod för en kostnadsökning på hela 24%.  
 
Sedan omstruktureringen genomfördes år 2005 har flera nya verksamheter 

31 
 



startats inom kommunen för att kunna tillgodose behoven av att utföra 
tjänsterna internt. Det är dock inte försvarbart att bedriva egen verksamhet 
som är dyrare än motsvarande extern verksamhet, vilket gör att en översyn 
av de interna resurserna måste göras (Socialnämnden 2007). 
 
Vid årsskiftet 2006/2007 bestämdes det att alla insatser ska 
konkurrensutsättas (Socialnämnden 2007). Detta innebär att interna insatser 
ska jämföras med externa motsvarigheter och att det billigaste alternativet 
ska väljas, förutsatt att insatserna uppfyller samma kvalitet. Det finns ett 
stort utbud av externa tjänster vilket kräver en tydlig styrning av hur köp och 
sälj ska fungera, speciellt då enheterna Insats Barn och Familj och 
Myndighetsutövning Barn och Familj är skiljda åt i organisationen. Målet 
måste vara att hitta den bästa möjliga insatsen för den enskilde individen till 
lägsta pris (ibid). Det är dock viktigt att ha ett effektivt uppföljningssystem 
som tar upp kostnader, produktivitet, kvalitet och måluppfyllelse, oavsett 
vem som producerar insatsen. 

4.3 Intervjuer på Barn och Familj 

4.3.1 Decentralisering  
 
Öhrstig menar att IFO inte fullt ut är decentraliserad. Han berättar att IFO 
låg på överkonsumtion vid årsskiftet 2006/2007 och att åtgärden då var att 
anpassa ekonomin och därigenom spara, vilket kräver decentralisering.  
 

Man kan ju inte spara på det man inte har, utan först ska 
vi anpassa oss och anpassning är ju att decentralisera 
beslutsmakt. Det brukar vara ett klassiskt recept att nu 
ska vi spara. (Öhrstig 070423) 

 
Öhrstig menar att kravet på anpassning av verksamheten, vilken måste 
genomföras på lägre nivå, pekar på att IFO uppvisar decentraliserade drag. 
Samtidigt anser han att anpassningen av ekonomin som krävs under år 2007 
innebär en centralisering genom att kommunfullmäktiges ekonomiska mål i 
slutändan går före alla andra verksamhetsmål. Öhrstig berättar att Insats 
Barn och Familj även styrs utifrån de verksamhetsplaner som de själv har 
tagit fram men att de ekonomiska målen går före och att verksamhetsmålen 
därmed kanske får skjutas på framtiden. Han menar att den ekonomiska 
anpassningen av IFO kräver att organisationen också går in i en centraliserad 
styrning, med klara och tydliga beslut. Han anser att balansgången i detta, 
vart gränsen ska gå mellan central styrning och möjligheten att på lägre nivå 
ta verksamhetsbeslut är svår att avgöra. Öhrstig berättar att ”man har 
ansvaret fortfarande men man kanske är osäker på sin befogenhet. Måste jag 
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kanske gå och förankra det hos min chef och måste hon gå och förankra det i 
sin tur hos vår förvaltningschef?”. Osäkerheten ligger i om ett beslut 
verkligen gynnar organisationen. Ett beslut om att spara och minska 
utgifterna ligger i linje med det övergripande målet att anpassa verksamheten 
men ett beslut som istället innebär att satsa kan var svårt att våga ta. Även 
om enheten Insats Barn och Familj har befogenhet att fatta de flesta beslut 
som inte är av principiell karaktär så gör osäkerheten att de ibland ändå tas 
på högre nivå.  
 
Abrahamsson berättar att decentralisering kan leda till att olika beslut fattas 
inom samma organisation, vilket är en nackdel. Inom Barn och Familj kan 
detta leda till att olika personer får olika typ av insatser och nivå på 
behandling. Abrahamsson anser att IFO under de senaste åren har rört sig 
mot en mer centralisering. Detta beror på att IFO har blivit en gemensam 
organisation. Före sammanslagningen var IFO uppdelad på de tio 
kommundelarna inom Borås Stad. Abrahamsson anser att den ledningsgrupp 
och placeringsgrupp som finns idag bidrar till centraliseringen. Detta beror 
på den starkt rekommenderande ställning som de här grupperna har. 
Abrahamsson menar att ”det ju är en stark centralisering i sig”. Ärenden som 
gäller beslut om hemterapeut, kontaktpersoner och kontaktfamiljer hamnar 
aldrig i placeringsgruppen utan de här besluten fattas längre ner i 
organisationen, berättar Abrahamsson. Det är arbetsledare och 
socialsekreterare som fattar de här besluten. Abrahamsson menar att beslut 
som gäller om en placering av en ungdom ska ske internt eller externt sker i 
samråd med arbetsledare och koordinatorn. Det sker alltså på en lägre nivå. 
Abrahamsson menar att Barn och Familj har en blandning av centralisering 
och decentralisering. 
 

Till viss del är vi styrda i den bemärkelsen att man har 
direktiv att till exempel minska vårddagar för 
institutionsvård, minska kostnader, att placeringsgruppen 
har ett inflytande av vilken typ av placeringar som 
rekommenderas. Så det är klart att det är en viss styrning 
i det. Men vi är delvis delaktiga i den. Vi kan påverka den 
styrningen genom egna idéer om alternativ. Den styrning 
som är, handlar mycket om att minska kostnader och 
minska vårddagar på institution. (Abrahamsson 070423) 

4.3.2 Ekonomiskt ansvar 
 
Öhrstig berättar att enheten Boende under Insats Barn och Familj har ett 
resultatansvar. Boendeenheten arbetar utifrån ett nollresultat där intäkter och 
kostnader noga ska ansvaras för, så att verksamheten i slutet på året går 
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jämnt ut. Verksamheten ska helst varken visa upp ett överskott eller ett 
underskott. Öhrstig menar att även den överordnade enheten Insats Barn och 
Familj har ett resultatansvar med ansvar för dess intäkter och kostnader. 
Enheten arbetar även den utifrån ett nollresultat genom att den uppsatta 
budgeten ska hållas. Öhrstig anser att det inte är lämpligt att ur ett 
kommunalt perspektiv arbeta utifrån ett mål att generera överskott. Det 
skulle nämligen kunna peka på att till exempel för hög kommunalskatt tagits 
ut från kommuninvånarna eller att för lite insatser har gjorts.    
 
Abrahamsson menar att enheten Myndighetsutövning Barn och Familj har 
ett resultatkrav i form av att hålla sin budget. Enheten tilldelas pengar enligt 
budget, som de sedan ska ansvara för under året. Abrahamsson säger att de 
strävar efter ett nollresultat. Det viktigaste är dock att IFO som helhet håller 
sin budget. Om en enhet går med minusresultat men någon annan med 
plusresultat kan det totalt sett ändå bli nollresultat. 

4.3.3 Bakgrund till internprissystemet 
 
Öhrstig berättar att internpriser infördes inom IFO år 1992 i samband med 
att Socialnämnden delades upp på kommundelsverksamhet. Som säljande 
enhet inom kommunen fanns då verksamheten Kommungemensamma 
resurser, som sålde sina tjänster ut till de olika kommundelarna. Öhrstig 
menar att det då låg i tiden att arbeta mer utifrån en köp- och säljrelation, 
både inom kommunal och privat verksamhet. Innan internprissystemet 
infördes arbetade IFO mer med verksamhetsmått som grund. De dygnspriser 
som då togs fram för verksamheten användes endast för att få fram en total 
kostnad utifrån de verksamhetsmått som man styrde efter och hade bestämt. 
Öhrstig berättar att det den 1/1 år 2005 genomfördes en omorganisation då 
de tio kommundelarnas separata myndighetsutövningar slogs samman till 
gemensamma myndighetsutövningar inom IFO. I och med denna 
omorganisering skapades ett nytt internprissystem där både köpare och 
säljare av tjänster nu låg inom samma socialnämnd. Omorganisationen av 
IFO menar Öhrstig genomfördes framförallt för att kommundelarna gick 
med underskott och att man på myndighetssidan ute i de olika 
kommundelarna arbetade utifrån olika bedömningsnivåer.  
 
Abrahamsson berättar att Myndighetsutövning Barn och Familj hade en 
betydligt tydligare diskussion avseende prissättningen på inköpta tjänster 
med externa säljare än med Insats Barn och Familj innan omstruktureringen 
år 2005. Det var bland annat betydligt mer diskussion med de externa 
aktörerna om vad och hur många timmar som skulle köpas in. Abrahamsson 
menar dock att det fanns färre interna insatser att tillgå under den här tiden, 
vilken kan ha påverkat att diskussioner inte fördes i samma utsträckning med 
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interna aktörer som med de externa.  
 

Det var betydligt noggrannare vid externt köp än internt 
köp tidigare. Anledningen var att det var något renare köp- 
och säljförhållande då och kanske också förtroendet för de 
interna insatserna var lägre innan omstruktureringen. 
(Abrahamsson 070423) 

 
Abrahamsson menar att det efter omstruktureringen av IFO:s verksamhet nu 
förs mer diskussioner mellan myndighets- och insatssidan om vilka behov 
som internprestationerna behöver tillgodose. Det går inte längre att leva i sin 
egna lilla värld och inte ta hänsyn till den andra parten i köp- och 
säljrelationen.    
 
Abrahamsson berättar att enheten Myndighetsutövning varje år blir tilldelad 
en summa pengar som ska räcka till all verksamhet som bedrivs inom Barn 
och Familj. Det är sedan upp till honom hur fördelningen av pengarna sker 
inom enheten. Utgångspunkten för fördelningen är föregående års resultat 
och hur personalsituation förväntas att se ut den närmaste tiden. Den 
specifika budgeten för ungdomsboendet tas fram i samarbete med 
insatssidan. Öhrstig berättar att han gör en beräkning, utifrån vilka 
ungdomsboenden som är beräknade att drivas internt, vad personal, lokaler, 
utbildning, handledning, telefoner, datorer och så vidare kommer att kosta på 
insatssidan. Denna budget för ungdomsboende diskuteras sedan med 
Abrahamsson på myndighetssidan. Abrahamsson menar vidare att när även 
övriga verksamhetsposter för Barn och Familj är budgeterade så som 
familjehemsvård och institutionsvård så utgör de pengar som återstår 
budgeten för extern öppenvård, där externt ungdomsboende ingår som en 
del.  
 
Öhrstig berättar att internprissystemet som används inom Barn och Familj 
fungerar som ett slags internredovisningssystem, där fiktiva pengar förflyttas 
mellan myndighets- och insatssidan vid köp av internprestationer, se figur 3. 
En internfaktura tas fram som bygger på hur många behandlingsdygn som 
har producerats av Insats Barn och Familj och skickas till 
Myndighetsutövning Barn och Familj. Öhrstig menar att internfakturans 
belopp blir en intäkt hos insatsenheten och en kostnad hos 
myndighetsenheten.  Abrahamsson berättar att även de budgetpengar som 
myndighetssidan tilldelas årligen till sin verksamhet är fiktiva pengar och att 
tanken är att dessa ska föras över via det interna redovisningssystemet till 
insatssidan, för att täcka deras kostnader. 
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2. Internfaktura

3.  Fiktiva pengar 

Figur 3. Internprissystemets uppbyggnad inom Barn och Familj (Egen 
tolkning). 

 

4.3.4 Syfte med internprissättningen 
 
Öhrstig berättar att eftersom det inte är insatssidan som har beslutat om att 
införa internpriser så kan syftet med systemet inte direkt besvaras av dem, 
utan det är en fråga som ekonomer på högre nivå i kommunen ska svara på. 
Öhrstig menar dock att det finns ett uppföljningssyfte med 
internprissystemet. Användandet av internpriser kan svara på om 
verksamheten går ihop sig eller inte och varför den lämnar överskott eller 
underskott. Öhrstig anser att personalen på Barn och Familj förstår att 
internprissystemet är ett redovisningssystem men inte att det har ett djupare 
syfte i köp- och säljrelationen.      

4.3.5 Internprissättningsmetod 
 
Öhrstig berättar att den internprissättningsmetod som används inom Barn 
och Familj främst är en kostnadsbaserad metod där fokus ligger på att täcka 
kostnaderna för framtagandet av internprestationen. Metoden bygger på att 
en totalkostnad tas fram i samband med budgetarbetet för vad det kommer 
att kosta att driva de sex boendeplatser som insatssidan erbjuder. Den här 
totalkostnaden bestäms utifrån föregående års kostnader för personal, 
personalomkostnadspålägg och så vidare, det vill säga de totala 
drivkostnaderna. Det görs sedan även en uppskattning av framtida 
personalbehov, hur löneutvecklingen kommer att se ut och så vidare. Utifrån 
detta resonemang tas uppskattad totalkostnad fram för hela boendet. Öhrstig 
berättar att ungdomsboendet antas utnyttjas till 99 procent under året, vilket 
resulterar i 2146 stycken dygn totalt. För att sedan få fram internpriset per 
dygn divideras helt enkelt totalkostnad med antalet dygn. 
   
Samtidigt menar Öhrstig att en form av förhandlingsbaserad metod även 
används eftersom det krävs en kommunikation mellan köpande och säljande 
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enhet för att prissättningen ska bli rimlig för båda parter. Förhandlingen sker 
utifrån vilken kvalitet som myndighetssidan är beredd att betala för. Kräver 
myndighetssidan bättre boende och vård får de även vara beredda på att 
betala ett högre pris. Förhandlingar förs även utifrån vilka krav som det finns 
från myndighetssidan på ungdomsboendet, vilket behov som boendet ska 
tillgodose. Öhrstig berättar att målet med det interna ungdomsboendet är att 
inte ha några lediga platser, de arbetar alltså inte med någon form av 
överkapacitet. Öhrstig menar även att insatsenheten inte arbetar utifrån något 
vinstpålägg i sitt internprissystem med fiktiva pengar.    
 

Med vinstpålägg blir effekten att jag gör ett överskott här 
och som egentligen skulle skickas tillbaka dit. Vi ska 
sluta på plus minus noll sedan är vi nöjda. (Öhrstig 
070423) 

 
Öhrstig menar även att det är svårt för kommunen att arbeta med 
marknadspriser eftersom privata aktörer inte är lika styrda med personalen, 
avseende till exempel användningen av timanställda. Han menar att 
insatsenheten är begränsad avseende denna aspekt genom att de inte i lika 
stor utsträckning kan ta in timanställda som kanske ett privat 
ungdomsboende kan göra som har färre fast anställda. Öhrstig berättar vidare 
att det framtagna internpriset för det interna ungdomsboendet tas fram en 
gång per år i samband med budgetarbetet. Det slutliga beslutet om vilket 
internpris som ska gälla fastställs då av IFO:s ledningsgrupp.   
 
Abrahamsson berättar att det normalt inte sker någon anbudsprocess vid köp 
av en insats. Men om det skulle vara en förhandling är det endast marginellt 
som man kan diskutera priset. Han berättar att det normalt sett blir dyrare 
istället för billigare vid förhandling på grund av tillkommande insatser. Detta 
beror på att det ofta tillkommer kostnader för extra personalinsats etc. 
Abrahamsson menar att det går att föra en viss diskussion om hur mycket 
dyrare detta pris ska bli, men att gå ner i pris är sällan något man gör. Varför 
man inte kan gå ner i pris beror på att ungdomsboendet har en fast kostnad 
både internt och externt. 

4.3.6 För- och nackdelar med internprissystemet 
 
Öhrstig berättar att en fördel med det nya internprissystemet inom Barn och 
Familj är det tydliga uttalandet om att de ska ha en myndighetssida och en 
utförarsida. Det har även blivit tydligare i rollerna mellan myndighet och 
insats. Myndighetsutövningen ska utreda och fatta beslut medan insatssidan 
ska ta hand om behandlingsarbetet. Öhrstig berättar att ”det är två olika 
inriktningar på socionomarbetet, att utreda och fatta beslut och att bedriva 
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behandling, det är inte samma sak”. En annan fördel med internprissystemet 
är att det är ett begripligt system som personalen kan arbeta med, det skapar 
kostnadsmedvetenhet och gör det möjligt att arbeta mot ekonomiska mål, 
anser Öhrstig.   
 
Öhrstig berättar att han ser en hel del nackdelar med internprissystemet och 
att han helst skulle vilja lägga ner det och istället resonera kring 
produktionsmått. Han menar att eftersom både chefen på myndighetssidan, 
Abrahamsson, och han själv, chefen på insatssidan, sitter i samma 
ledningsgrupp och tar strategiska beslut om bland annat hur många 
boendeplatser Borås Stad ska erbjuda internt oavsett priset så är det omöjligt 
att uppnå den självständighet mellan enheterna som är nödvändig. Öhrstig 
berättar att den politiska styrning som finns innebär att Barn och Familj ska 
arbeta med köp och sälj och att det inte ska finnas något självändamål i att 
driva internt boende inom kommunen. Det är istället köparen av tjänsten 
som ska bestämma om den ska köpas intern eller externt. Öhrstig anser att 
politikerna med detta eftersträvar en affärsmässighet i köp- och 
säljrelationen men att denna affärsmässighet inte existerar i nuläget eftersom 
myndighetsutövningen och insatsenheten finns inom samma nämnd och 
respektive chefer sitter i samma ledningsgrupp. Öhrstig menar även att det är 
så lite som de kan påverka i internpriset eftersom det handlar om så mycket 
fasta kostnader och att de dessutom vet vad personal, tjänstebilar, lokaler och 
så vidare kostar. 
 
Öhrstig anser även att en avveckling av internprissystemet skulle minska de 
administrativa kostnaderna eftersom internfakturering, bokföring och 
redovisning minskar. Han menar dock att detta kommer leda till 
avvecklingskostnader. Öhrstig påpekar dock att det inte kostar något att 
lägga ner systemet i sig utan att det som kostar är att säga upp avtal, personal 
och så vidare. Öhrstig menar att det i praktiken blir myndighetssidan som får 
vara med och betala avvecklingen.  
   

Då måste jag säga till Hans att du måste reservera 1,5 
Mkr i din budget så att vi kan avveckla detta, för annars 
så går hela IFO i underskott, det finns bara en kund för 
oss. (Öhrstig 070423) 

 
Öhrstig menar att det kostnadsutrymmet för avveckling inte finns när 
verksamheten dessutom ska anpassas. Kommunen har dessutom ett 
personalansvar och kan inte bara göra personer arbetslösa hur som helst.  
 
Abrahamsson anser att fördelen med internprissystemet är att de kan jämföra 
med ett externt pris. En annan fördel är att personalen blir 
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kostnadsmedvetna. Nackdelen med internprissystemet är att det medför extra 
administration. Abrahamsson menar att det blir en extra kostnad då 
ytterligare personal behövs för att ta hand om exempelvis hantering av 
internfakturor. Det har varit diskussioner inom kommunen om att 
internprissystemet ska tas bort för att ersättas med anslagsfinansiering, det 
vill säga finansiering på årsbasis, framhäver Abrahamsson. Detta beror bland 
annat på kostnaden som systemet i sig innebär. Abrahamsson anser dock att 
internprissystemet bör finnas kvar ett tag framöver eftersom det möjliggör 
jämförelser och incitament. I framtiden kan det dock vara bättre att använda 
anslagsfinansiering om de båda enheterna Insats Barn och Familj och 
Myndighetsutövning Barn och Familj kommer ännu närmare varandra i 
samspelet. 
 
Det har funnits en tradition av att använda externt köpta insatser om man 
varit missnöjd med de interna. Det här menar Abrahamsson var tydligt då 
IFO var uppdelad på de tio olika kommundelarna. 
 

 Var man då missnöjda, och det var man ju, med de 
interna insatserna och tyckte att de inte gick att påverka. 
Då gick man och köpte externt. (Abrahamsson 070423) 

 
Det fanns till och med kommundelar som inte använde interna insatser alls 
utan bara köpte externt för att de tyckte att de externa insatserna gav mer för 
pengarna. Abrahamsson menar att de idag vid missnöjdhet försöker ha en 
tydligare dialog med insatssidan om vad som behöver förändras. Om det inte 
längre finns en efterfrågan på de interna insatserna får det diskuteras i 
nästkommande budget. Abrahamsson tycker därför att det idag går att 
påverka mer än det gjorde innan omstruktureringen. ”Sen om vi kan påverka 
fullt ut vet jag inte, men vi kan påverka mer”, menar Abrahamsson. Inför 
budget år 2008 ska en diskussion föras om vilka insatser som verkligen 
bedrivs och vilka behov som finns, berättar Abrahamsson.  

4.3.7 Internprissättning i styrningssammanhang 
 
Öhrstig berättar att en roll som internprissättningen ska spela i insatssidans 
styrning är att vara ett signalsystem som kan ge svar på om verksamheten är 
efterfrågad och om den producerar tillräckligt mycket. Internprissystemet har 
även den styrningseffekten att det motiverar personalen till ett 
kostnadsmedvetande. Öhrstig menar att personalen genom systemet får en 
signal på om de ligger på minus eller på plus. Om insatssidan har ett 
underskott så kan de inte konsumera om de inte säkert vet att ekonomin i 
slutändan kommer att hamna i balans. Öhrstig anser att internprissystemet 
som styrsystem fungerar dåligt ihop med de årsbudgetar som används inom 
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kommunen. Det är svårt att använda systemet effektivt när planeringen inom 
kommunen är så kortsiktig.  
  

För att så att säga vara attraktiv år 2008 så kanske jag 
skulle behövt göra en investering år 2007, en dyr 
utbildning kanske. Men då kommer jag att hamna på ett 
underskott i bokslutet och det kan jag inte. (Öhrstig 
070423) 

 
Öhrstig berättar att Insats Barn och Familj inte direkt gör någon uppföljning 
av själva internpriset, avseende hur den faktiska kostnaden har varit mot det 
budgeterade priset. I den budgetuppföljning som görs månadsvis undersöks 
endast om verksamheten går ihop sig och om insatssidan ligger i prognos 
med kostnaderna. Någon uppföljning på vad en boendeplacering faktiskt har 
kostat sker därför inte, utan den budgetuppföljning som görs är på 
totalkostnaden för hela boendet.  Öhrstig berättar att det i samband med den 
nya årsbudgeten sker en övergripande uppföljning av vad ett eventuellt 
genererat över- eller underskott kan bero på. Utnyttjandegraden av 
ungdomsboendet kanske är beräknad på för låg nivå så att det går att få ut 
mer av personalen och verksamheten. Öhrstig berättar att det inte förs några 
direkta diskussioner om hur internprissystemet skulle kunna förändras till det 
bättre utan att diskussionerna mer handlar om att lägga ned det och att mer 
lägga vikten på verksamhetsmått.   
 

Vi har ju haft en stor diskussion i och för sig om att lägga 
ner det hela. Jag trodde att vi var i land med den. Men jag 
tror att det kom order uppifrån, från stadshuset, om att 
internpriser ska gälla. (Öhrstig 070423) 

 
Abrahamsson menar att internpriserna måste vara jämförbara internt och 
externt för att kunna ge rätt styreffekt.  Abrahamsson menar även att om 
behovet kan tillgodoses internt så försöker de köpa internt. Det ger därför en 
press på insatssidan att hålla låga priser. Om priserna är högre internt leder 
det till en irritation, menar Abrahamsson. Det finns dock en svårighet i 
jämförbarheten av priserna eftersom internt och externt pris kanske 
innefattar olika delar. Om det ena priset inkluderar restid medan det andra 
priset inte gör det, försämras jämförbarheten. Abrahamsson vill påpeka att 
jämförbarhet är något de eftersträvar men att priset inte är riktigt jämförbart 
idag. Det finns därför inget perfekt underlag för beslutsfattande. 
 
Abrahamsson medger att det idag inte sker så detaljerade utvärderingar av 
internprissystemet som det borde göras. Placeringsgruppens arbete har börjat 
granskas för att se vad deras arbete leder till. Bland annat granskas vilka 
effekter gruppens beslut har på kostnader och resultat. 
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4.3.8 Köp internt eller externt 
 
Abrahamsson anser att placeringar ska ske internt om behoven kan 
tillgodoses, oavsett pris. Det enda undantaget är ifall prisskillnaden blir för 
extrem. Då menar han att det kommer att leda till en diskussion om 
placeringen ska ske externt eller internt. Abrahamsson menar att 
myndighetssidan inte ens tittar på externt boende då en intern plats finns 
ledig, förutsatt att boendet uppfyller personens behov. Detta beror på att det 
interna boendet i sig är en kostnad, oavsett om det är fullbelagt eller ej. Den 
här kostnaden måste räknas med i budget. I fall behovet minskar ett år kan 
det dock löna sig att köpa in insatsen externt istället för internt. Då kan 
pengar användas till annan verksamhet.  
 
Abrahamsson menar att ungdomsboendet kostar pengar oavsett om man 
använder en plats eller inte eftersom boendet i sig innebär mycket fasta 
kostnader. Det handlar endast om marginella kostnader om en extra plats 
utnyttjas eller ej. Detta beror på att personal redan finns. Det kan bli lite 
övertidstimmar för personalen men det krävs inte extra personal, menar 
Abrahamsson. ”Så till exempel att ha fyra inskrivna till att ha sex inskrivna 
så behövs det ungefär samma personalstyrka”, berättar Abrahamsson.  
 
Vid beslut om placering är humana aspekter viktigare än priset menar 
Abrahamsson. Det är alltså viktigare att det är rätt boende för personen som 
ska placeras än att priset är det lägsta. Ibland kan det vara olämpligt att en 
person blir placerad i Borås och då måste man väga in detta i beslutet om 
placeringen ska ske internt eller externt. Abrahamsson menar att man därför 
behöver ta hänsyn till hur stort ingreppet är för en person. Det kanske är 
bättre för en person att vistas på ett ungdomsboende i ett år, eftersom det till 
exempel är möjligt att gå i skola samtidigt, än att bli placerad ett halvt år på 
en institution. Abrahamsson säger att den här typen av bedömningar dock är 
väldigt svåra att göra och att det inte ens i efterhand går att göra en 
fullständig bedömning av vilket av alternativen som hade varit bäst.  
 
Abrahamsson menar att det är farligt att ha ett för kort perspektiv och endast 
se till kostnaderna för placeringen. Ett beslut kan påverka mycket mer än den 
direkta kostnaden genom framtida samhällskostnader. Personalen på Barn 
och Familj vill ha ett långsiktigt perspektiv men det är svårt då man måste 
hålla sig till det resultatkrav som sätts upp för året. Abrahamsson berättar 
även att goda relationer till ett internt eller ett externt boende kan leda till en 
subjektiv bedömning vid en placering. Har man goda relationer använder 
man hellre dem. Abrahamsson framhäver att det är det totala priset som är 
det viktiga och inte priset per dygn. 
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5. Analys och tolkning 
Vi kommer i detta kapitel att genomföra en analys utifrån den teori som vi 
har berört i den teoretiska referensramen och utifrån vår sammanställda 
empiri. Vi inleder kapitlet med att analysera det ekonomiska ansvar och den 
decentralisering som Barn och Familj uppvisar. Därefter kommer vi att 
analysera internprissystemet utifrån syfte, metod, uppföljning och jämförelse 
med externt alternativt. 

5.1 Ekonomiskt ansvar 
 
I vår undersökning av enheterna Insats Barn och Familj och 
Myndighetsutövning Barn och Familj har vi försökt att klargöra vilket 
ekonomiskt ansvar respektive enhet har och hur detta påverkar 
internprissystemet. Teorin anger att användningen av internpriser förutsätter 
att ansvarsenheterna är klart avgränsade där ansvar och befogenheter är 
klargjorda (Svenska Kommunförbundet 1987). En grundförutsättning för att 
enheterna inom Barn och Familj ska kunna anse sig ha ett specifikt 
ekonomiskt ansvar är därför att de har möjlighet att helt eller delvis påverka 
det som ansvaret avser.  
 
Enligt empirin anser Öhrstig att Insats Barn och Familj och 
underavdelningen Boende båda har ett resultatansvar. Abrahamsson anser att 
Myndighetsutövning Barn och Familj har ett resultatansvar, i form av ett 
nollresultat. Förutsättningen för ett resultatansvar är att enhetens chef har 
ansvaret och makten att ta beslut som påverkar kostnader och intäkter (Burch 
1994). Så långt överensstämmer därför teori och empiri för de här 
verksamheterna. Det vi dock kan diskutera är i vilken utsträckning som 
enheterna Insats Barn och Familj, Boende och Myndighetsutövning Barn 
och Familj kan påverka sina intäkter och kostnader. Empirin pekar på att 
enheterna har god påverkan på kostnaderna eftersom de själva driver 
ungdomsboendet.  
 
Det vi skulle kunna ha lite åsikter om är istället intäktssidan. Vi har fått 
uppfattningen, utifrån empirin, att enheten Myndighetsutövning Barn och 
Familj som köpande part i relativt stor utsträckning bestämmer sortiment, det 
vill säga att det ska vara ett ungdomsboende. De bestämmer även vilka 
behov ungdomsboendet skall tillgodose (produktutformning) och när 
boendeplatsen behöver vara tillgänglig (leveranstider). När den mottagande 
enheten har den här typen av bestämmanderätt menar Samuelsson (2004) att 
det ekonomiska ansvaret bör begränsas till ett kostnadsansvar. Vi ifrågasätter 
därför enheterna Insats och Boendes möjligheter att påverka sina intäkter. Vi 
menar att de verkar vara relativt styrda av myndighetssidan ifråga om att till 
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exempel kunna öka sina intäkter avseende försäljning av fler boendeplatser.  
 
I teorin pratas det om artificiella eller fiktiva resultatansvar, när enheterna 
endast har interna kunder och inte heller har full beslutsrätt över intäkter och 
kostnader. Vår tolkning av empirin tyder på att enheterna Insats Barn och 
Familj, Boende och Myndighetsutövning Barn och Familj snarare uppvisar 
en struktur som bäst passar ihop med ett fiktivt resultatansvar snarare än ett 
rent resultatansvar. Enheterna begränsas av att de inte har några externa 
kunder och även av det årliga kommunbidrag som helt ligger till grund för 
deras intäkter. Samtidigt pekar det här på att nämnda enheter visar upp 
decentraliserade drag. Den begränsning som det årliga kommunbidraget 
utgör kräver nämligen en ständig anpassning av den löpande verksamheten, 
för att få ekonomin att gå ihop inom det fördelade kommunbidraget.    
 
Sett från en annan synvinkel sitter chefen för insatssidan Kåre Öhrstig med i 
den ledningsgrupp inom IFO som bland annat beslutar om hur många interna 
boendeplatser för ungdomar som ska produceras inom Borås Stad. Det här 
pekar till viss del på att intäktssidan kan påverkas av enheten Insats Barn och 
Familj. Enhetsansvarig för enheten Boende sitter dock inte med i 
ledningsgruppen och därmed menar vi att påverkbarheten på intäkterna för 
dem är relativt låg. Med den förda diskussionen vill vi säga att påståendet att 
enheterna Insats, Boende och Myndighetsutövning ska ha ett resultatansvar i 
teorins bemärkelse kan ifrågasättas. En grundförutsättning, enligt teorin, för 
att internpriser ska var tillämpbara är att ansvarsenheterna är klart 
avgränsade. Vi finner dock anledning att kommentera det här i Barn och 
Familjs fall. Både chefen för myndighetssidan Hans Abrahamsson och 
chefen för insatssidan Kåre Öhrstig sitter med i den nämnda ledningsgrupp, 
där bland annat strategiska frågor kring IFO diskuteras och beslut om 
ungdomsboendet tas. Det här starka samarbetet mellan enheterna Insats och 
Myndighetsutövning gör att den nödvändiga avgränsningen mellan de båda 
enheterna aldrig uppstår. Den begränsade neutraliteten mellan de båda 
enheterna gör att köp- och säljrelationen mellan dem inte blir så objektiv 
som den borde vara för att internprissystemet ska fungera enligt dess syfte.   
 
En fördel med att tilldela en enhet ett resultatansvar är att operationella 
beslut kan tas snabbare, eftersom de då tas på lokal nivå (Anthony & 
Govindarajan 2003). Både Öhrstig och Abrahamsson angav under våra 
intervjuer att de på lokal nivå kan fatta en hel del beslut som inte är av 
principiell karaktär. Det här pekar på att de båda enheternas mer fiktiva 
resultatansvar trots allt ger en stor lokal beslutsmakt, vilket överensstämmer 
med den upptagna teorin. Den nackdel med resultatansvar som vi till viss del 
har funnit på enheterna inom Barn och Familj, och som tas upp i teorin, är att 
för stor fokus läggs på att uppnå rätt resultat på kort sikt. Det här får till följd 
att dyra men nödvändiga investeringar som till exempel utbildningar inte kan 
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genomföras ett visst år. Orsaken till det är att det skulle ge ett underskott i 
bokslutet, vilket inte är möjligt med det resultatansvar som enheterna har. 
Öhrstig anger bland annat att kommunens årsbudget inte ger rätt 
förutsättning för att skapa ett effektivt köp- och säljsystem.  
 
En annan nackdel med resultatenheter är att fokuseringen på ett specifikt 
resultat kan få till följd att kapitalbindningen ökar (Ax, Johansson & Kullvén 
2005). Brorström och Solli (1990) anser att utvecklingen inom näringsliv 
och även inom kommunal verksamhet har varit att göra om resultatenheter 
till balansräkningsenheter, där även ansvar för kapital tilldelas. Enligt teorin 
skulle problemet med kapitalbindning därför kunna diskuteras utifrån att 
göra om enheterna Insats och Myndighetsutövning från resultatenheter till så 
kallade balansräkningsenheter. Som Brorström och Solli (1990) menar får 
utsträckningen av kapitalansvaret diskuteras från fall till fall, beroende på 
vad som är praktiskt möjligt. Enheterna Insats och Myndighetsutövning 
befinner sig trots allt på en tämligen låg organisationsnivå och vi anser att 
det vore direkt olämpligt att föra ut för mycket makt över kapitalet på den 
här nivån, till exempel placering av likvida medel. Omständigheterna på 
Barn och Familj tyder dock på att enheternas ekonomiska ansvar skulle 
kunna utökas med ett visst ansvar för omsättningstillgångar, i enlighet med 
Brorström och Solli.  
 
Ett annat problem som införandet av en form av balansräkningsenheter 
skulle kunna lösa för de två enheterna inom Barn och Familj är behovet av 
mer långsiktighet. Den här redovisningsmodellen ska fungera som en 
förbindelselänk över tiden, genom att det ekonomiska ansvaret inte tar slut i 
och med ett årsskifte (Brorström och Solli 1990). Genom att enheterna Insats 
och Myndighetsutövning tilldelas ett balansräkningsansvar skulle det som 
åstadkommits under ett verksamhetsår därför även påverka de följande. 

5.2 Decentralisering och centralisering 
 
Som framgår av empirin menar både Abrahamsson och Öhrstig att enheterna 
Myndighetsutövning Barn och Familj och Insats Barn och Familj har en 
blandning av decentralisering och centralisering. Enligt Brorström och Solli 
(1990) är en organisation maximalt centraliserad när makten finns hos en 
person. Det här är inte fallet inom enheterna. Det finns dock en viss 
centralisering då man måste anpassa sig efter kommunfullmäktiges 
ekonomiska mål. Teorin säger dock att en organisation aldrig är helt 
decentraliserad eller centraliserad. Det här överrensstämmer med situationen 
på Barn och Familj. 
 
Vid användandet av internpriser krävs decentralisering för att ge de 
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inblandade enheterna de befogenheter och ansvar som krävs för intern 
handel. En kommun är ofta uppdelad i kommundelar och olika divisioner 
vilket ger en vertikal decentralisering. Det här var också fallet för IFO innan 
tidigare nämnda omstrukturering skedde. Internprissystemet infördes i 
samband med uppdelningen i kommundelar år 1992, vilket gjorde det till ett 
lämpligt system att använda. Empirin visar dock att IFO och Barn och Familj 
har blivit mer centraliserad i och med omstruktureringen. Det här skulle 
enligt teorin göra internprissystemet mindre användbart då IFO nu är en enda 
organisation. I empirin berättar Öhrstig att en affärsmässighet inte existerar i 
nuläget eftersom myndighetsutövningen och insatsenheten finns inom 
samma nämnd och respektive chefer sitter i samma ledningsgrupp. Det här 
anser vi visar på den negativa effekt på internprissystemet som 
sammanslagningen av IFO har medfört.  
 
Öhrstig uttrycker tydligt i empirin att han gärna vill avveckla 
internprissystemet, men att det förslaget har blivit stoppat från centralt håll. 
Det här menar vi stärker synen på att Barn och Familj styrs från central nivå. 
Emmanuel och Mehafdi (1994) anser att ett mål med decentralisering är att 
minska osäkerheten. Öhrstig berättar att de kan ta beslut men på grund av 
osäkerheten i vilket beslut som bäst gynnar organisationen som helhet 
vänder de sig ofta till en överordnad chef vid beslutsfattandet. Vi menar att 
det här även tyder på att enheten Insats Barn och Familj inte är så 
decentraliserad som den borde vara utifrån tillämpningen av ett 
internprissystem. Abrahamsson menar att enheten Myndighetsutövning Barn 
och Familj har blivit allt mer centraliserad. Det här menar han bland annat 
beror på placeringsgruppens inflytande. Vi anser att de här tendenserna mot 
en allt mer centralisering bör tas på allvar om syftet är att åstadkomma ett 
fungerande internprissystem. 
 
Teorin anger att det kan finnas fyra olika typer av decentralisering inom en 
kommun. Empirin pekar på att Barn och Familj påvisar tendenser av 
Ofullständig decentralisering. Enligt figur 1 innebär det höga styrambitioner 
och liten tydlighet från central nivå. Vi tolkar det som att Barn och Familj 
påvisar den här typen av decentralisering på grund av den förvirring som, 
enligt empirin, finns när det gäller beslutsfattande och styrning. Öhrstig 
menar att de verksamhetsmål som sätts upp är en stark central styrning och 
Abrahamsson menar även att placeringsgruppen har en stark ställning. Vi 
finner alltså att det härav finns tendenser av stark central styrning, det vill 
säga höga styrambitioner. Det kan diskuteras om det kanske finns en rädsla 
på central nivå för decentralisering, vilket har orsakat en förvirring på lokal 
nivå gällande vilka befogenheter som enheterna egentligen har. Det här 
menar vi även har förstärkts då det har varit diskussioner om att lägga ner 
internprissystemet. Det krävs av den centrala enheten att de förtydligar vad 
som ska uppnås med decentraliseringen och att den överlåter befogenheter 
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på lägre nivå (Brorström & Johansson 1992). Det här är av största betydelse 
för att decentraliseringen ska fungera på ett tillfredställande sätt. Vi 
instämmer i det här och menar att en tydligare decentralisering krävs för att 
internprissystemet ska fungera i framtiden. Vi menar att insatsenheten måste 
kunna påverka internpriserna i en större utsträckning och att 
myndighetsutövningen måste kunna påverka varifrån insatsen ska köpas in.  
 
Fördelen med decentralisering som vi ser det är att det tillåter Barn och 
Familj att vara uppdelade på de två enheterna Insats och 
Myndighetsutövning. Det här ser vi som positivt då det innebär två enheter 
med tydligare fokus och uppgifter. Genom att använda decentralisering 
möjliggörs även användandet av internpriser. Vi menar att decentralisering är 
viktigt för att kunna uppnå en affärsmässig miljö där myndighetsutövningen 
har valmöjligheten att köpa in internt eller externt. Den här valmöjligheten 
anser vi är positiv då den ökar kravet på insatsenheten att erbjuda attraktiva 
priser och tjänster. 

5.3 Val av internprissättningsmetod  
 
Våra respondenter angav i intervjuerna att den internprissättningsmetod som 
används inom Barn och Familj är en kombination mellan en 
självkostnadsmetod och en förhandlingsbaserad metod. Enligt teorin är en 
blandning av olika internprismetoder vanligt. Vid fastställandet av 
internpriser på Barn och Familj ligger fokus främst på att täcka insatssidans 
kostnader för framtagandet av internprestationen ungdomsboende. I den här 
prissättningsprocessen sker det dock även en form av förhandling mellan 
Insats och Myndighetsutövning för att priset ska vara rimligt för båda parter. 
Som teorin uttrycker är det omöjligt att ta fram en enda teoretisk korrekt 
metod för internprissättning. 
 
Teorin anger att ett av syftena med att tillämpa ett kostnadsbaserat internpris 
är att det inte föreligger några externa transaktioner. Enheterna Insats och 
Myndighetsövning uppfyller, enligt empirin, detta syfte vid tillämpningen av 
sitt kostnadsbaserade internpris. Det finns då ingen anledning att sätta ett 
högre pris eftersom det inte går att göra några verkliga vinster internt. En av 
grundförutsättningarna för att i sin tur använda ett självkostnadspris är att 
internpriserna är förkalkylerade och inte efterkalkylerade (Bergstrand 2003). 
Även det här kravet uppfyller enheterna, vilket motiverar valet av 
internprissättningsmetod. Fördelen med självkostnadspriset är att 
myndighetsutövningen kan bedöma lönsamheten i att beställa tjänsten internt 
från insatssidan. 
 
I överensstämmelse med teorin är nackdelen med självkostnadspriser att de 
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är olämpliga att använda som beslutsunderlag vid beslut om externa inköp. 
Den här aspekten finner vi särskilt intressant att ta upp till diskussion 
eftersom Myndighetsutövning i sin bedömning om inköp ska ske internt eller 
externt använder, som vi tidigare nämnt, ett självkostnadspris som 
beslutsunderlag.  
 
Som vi tidigare diskuterat anger teorin om internpriser att kostnadsbaserade 
priser inte är lämpliga för en leverantör med resultatansvar, utan istället är 
marknadsbaserade eller framförhandlade priser att föredra. Dessutom uppnås 
med kostnadsbaserade priser inte den neutralitet mellan de olika enheterna 
inom Barn och Familj som ett resultatansvar förutsätter.  
 
Avseende framförhandlade priser så tillämpas det i en viss utsträckning 
redan idag inom Barn och Familj, vilket vi menar är positivt. Abrahamsson 
menar dock att det endast är marginella förhandlingar som är möjliga. 
Avseende marknadsbaserade priser så tillämpas det inte alls idag inom Barn 
och Familj. Teorin hävdar att ett marknadspris fungerar bättre för en 
resultatenhet eftersom internpriset inte ska samvariera med de egna faktiska 
kostnaderna. Vi ställer oss dock något kritiska till hur tillämpbar den här 
teorin är på kommunal verksamhet. Öhrstig menar bland annat att det är 
svårt för kommunen att arbeta med marknadspriser eftersom privata aktörer 
inte är lika styrda när det gäller personalen, avseende till exempel 
användningen av timanställda. Detta visar att den jämförbarhet mellan olika 
aktörer, externa som interna, som är ett syfte med marknadspriser, inte går 
att åstadkomma inom kommunal verksamhet. Det här menar vi beror på att 
kostnadsförutsättningarna skiljer sig så pass mycket åt mellan kommunal och 
privat verksamhet. Vår diskussion pekar därför på att ett externt 
marknadspris inte är praktiskt möjligt att använda inom kommunal 
verksamhet eftersom kommunen inte kan arbeta med den kostnadsbild som 
gäller externt. 
 
Enligt teorin ska valet av metod ske utifrån de förutsättningar som företaget 
och speciellt den levererande enheten har. En lösning för enheterna 
Myndighetsutövning Barn och Familj och Insats Barn och Familj är att 
använda sig av den självkostnadsbaserade metoden Cost-plus. Våra 
respondenter ansåg inte att den här metoden var möjlig att använda på Barn 
och Familj, eftersom det skulle förhindra nollresultat. Den berörda teorin 
anger dock att det är möjligt att använda metoden på grund av att 
internprissystemet är fiktivt och att ett vinstpålägg därför inte medför ett 
fysiskt resultat. Enligt teorin möjliggör Cost-plus även ett resultatansvar då 
man kan reglera vinstpålägget. Införandet av metoden skulle då kunna öka 
insatsenhetens ansvar och kunna påverka decentraliseringen positivt. Vi 
anser även att en användning av vinstpålägg i förlängningen kan leda till ett 
mer affärsmässigt beteende, där myndighetssidan i större utsträckning 
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behöver jämföra interna och externa tjänster. Det här beror på att externa 
intressenters vinstintresse gör att Cost-plus fungerar som en bättre jämförelse 
mellan internt och externt alternativ.  
 
Vi ser inte ABC-metoden som tillämpbar för Barn och Familj, eftersom den 
enligt teorin inte täcker in hela leverantörens kostnader. Om insatsenheten 
har lediga boendeplatser täcker ABC-metoden därför inte upp kostnaderna 
för de lediga platserna, vilket skulle vara negativt i det här sammanhanget. 
ABC-metoden skulle i och för sig kunna fungera inom Barn och Familj som 
ett signalsystem på att lediga boendeplatser inte ska finnas. Vi anser dock att 
eftersom internprestationen i det här fallet innefattar mänskliga behov som är 
svåra att på förhand uppskatta så är det komplicerat att veta exakt hur många 
platser som ska produceras internt.  
 
Teorin anger att det finns ytterligare en internprissättningsmetod, nämligen 
tvåprisbaserad metod. Denna metod används ofta för att täcka över 
konflikter och problem i en organisation, eftersom enheterna genom 
metoden blir oberoende av varandra då de använder var sitt internpris. Vi 
anser därför att denna metod inte är lämplig för Barn och Familj. Ett 
tvåprisbaserat system skulle dessutom leda till ännu större administrativa 
kostnader för IFO, vilka våra respondenter menade var stora redan idag. 
 
Ett annat problem som vi i dagsläget ser med internprissystemet inom Barn 
och Familj är att kommunen prioriterar interna insatser. Detta förhindrar 
incitament till att bedriva en effektiv verksamhet. Om Insats Barn och Familj 
får betalt oavsett storleken på internpriset av Myndighetsutövning Barn och 
Familj, skapar inte systemet den motivation som det är meningen att skapa. 
Vi menar att en förändrad internprissättningsmetod kan vara ett sätt att 
förändra verksamheten och göra den mer effektiv. 

5.4 Syfte med internprissystemet 
 
I empirin berättar Öhrstig, som är ansvarig för att ta fram internpriserna på 
Barn och Familj, att han egentligen inte anser sig känna till syftet med 
internprissystemet, mer än att det används till ekonomisk uppföljning av 
verksamheten. Öhrstig menar även att han helst skulle vilja avveckla 
internprissystemet. Vi menar att en orsak till det här kan vara att syftet med 
systemet inte klart framgår. Öhrstig menar att personalen på Barn och Familj 
förstår att internprissystemet är ett redovisningssystem men inte att det finns 
ett djupare syfte med det. Vi tolkar det här som ett tecken på att personalen 
inte förstår syftet med internprissättningen, vilket omöjliggör ett effektivt 
internprissystem. Enligt teorin är det viktigt att internprissystemet är 
begripligt så att personalen förstår hur och varför det används i 
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organisationen. Vidare säger teorin att om inte personalen förstår systemet 
bör det begränsas till ett rent ekonomiskt system istället för ett styrsystem. Vi 
menar att kommunen från en mer central nivå bör gå igenom syftena 
tillsammans med personalen för att kunna skapa motivation hos de anställda. 
Som vi tidigare nämnt finns det tydliga tendenser inom Barn och Familj på 
att vilja lägga ner internprissystemet. En orsak till det här kan vara att 
personalen inte begriper varför systemet finns till och hur det ska användas i 
styrsammanhang. 
 
Teorin beskriver fyra olika syften med internpriser, att skapa förutsättningar 
för självständiga enheter, uppnå rättvisande resultatbedömning, ge underlag 
för beslut och att motivera enheter till affärsmässighet och 
kostnadsmedvetande. Då vi inte exakt vet vilket syfte som finns med 
internpriset kan vi bara spekulera i vilka syften som Barn och Familj kan 
tänkas ha i dagsläget.  
 
Genom att använda internpriser och internleveranser skapas det möjligheter 
för självständiga enheter att existera (Samuelsson 2004). Vår granskning av 
empirin visar att det här stämmer överens med den rådande situationen inom 
Barn och Familj. Öhrstig anser att en fördel med internprissystemet är att de 
ska ha en myndighetssida och en utförarsida. Internprissystemet möjliggör 
alltså att det finns två enheter, Myndighetsutövning Barn och Familj och 
Insats Barn och Familj. Det finns dock problem då både Abrahamsson och 
Öhrstig sitter med i samma ledningsgrupp. Det här medför, som vi tidigare 
nämnt, att enheterna aldrig får den självständighet som krävs. 
 
En tolkning av empirin visar att syftet med att motivera till affärsmässighet 
och kostnadsmedvetande existerar för Barn och Familj. Tolkningen stöder vi 
på Öhrstigs uttalande om att internprissystemet skapar en 
kostnadsmedvetenhet, genom att boendekostnaden måste hållas inom 
budget. Bergstrand (2003) menar att så fort det finns en kostnad så stannar vi 
upp och tänker efter. Det här anser vi också sker på Barn och Familj då 
interna placeringar prioriteras. I empirin menar Abrahamsson nämligen att 
det interna boendet är en kostnad oavsett om det är fullbelagt eller inte, 
vilket vi menar är en kostnadsmedvetenhet. Vi anser också att det finns en 
form av affärsmässighet eftersom Myndighetsutövning Barn och Familj och 
Insats Barn och Familj är två enskilda enheter som bedriver handel med 
varandra. Vi menar dock, som vi tidigare nämnt, att affärsmässigheten är 
bristande på grund av att de tillhör samma nämnd och samarbetar genom 
ledningsgruppen. 
 
Från empirin framgår det att syftet att fungera som beslutsunderlag inte är 
uppfyllt för Barn och Familj i dagsläget, då de måste bortse från internpriset 
för att kunna ta hänsyn till humana aspekter. Abrahamsson menar att det 
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viktigaste är att boendet kan tillgodose personens behov och att priset därför 
inte blir lika viktigt. Vi anser därför att internpriserna i sig inte utgör ett 
tillräckligt bra beslutunderlag. Det innebär i förlängningen att 
internprissystemet endast blir en sekundär prioritet, som inte får en verklig 
betydelse inom Barn och Familj. I kommuner med både ett centraliserat och 
ett decentraliserat beslutsfattande fungerar internpriser oftast som 
informationsbärare (Svenska Kommunförbundet 1987). Enligt empirin 
menar Abrahamsson att internpriserna används för jämförbarhet mellan olika 
boendealternativ. Vi anser dock att de humana aspekter som måste beaktas 
vid placering på ungdomsboende minskar internprisets roll som 
informationsbärare. 
 
Syftet med att uppnå rättvisande resultatbedömning för Barn och Familj kan 
diskuteras. Bergstrand (2003) anser att det här syftet kanske är det viktigaste 
eftersom motivationen att använda systemet annars skulle vara låg. Det är 
svårt för oss att avgöra om enheterna inom Barn och Familj belastas med rätt 
kostnader och tillgodoräknas utförda prestationer och därmed uppnår en 
rättvisande resultatbedömning. Vi tolkar dock målet att uppnå nollresultat 
som att det inte motiverar personalen i tillräckligt stor utsträckning att vilja 
förbättra sina prestationer, eftersom inget fiktivt vinstintresse existerar med 
internprissystemet. Vi ser i empirin tydliga tendenser till en låg motivation 
hos både Öhrstig och Abrahamsson.  
 
Från empirin framgår det att personalen trots allt känner till att det finns ett 
internprissystem och att det hjälper till att skapa en kostnadsmedvetenhet, 
vilket är en fördel. Vi menar att det här är en bra början men att den här 
kunskapen dock kan fördjupas om ett tydligt syfte finns med systemet som 
samtliga anställda på Barn och Familj känner till. Enligt teorin kan ett tydligt 
syfte även minska förvirringen kring internprissystemet då det tydligt 
framgår vad det syftar till och vilka styreffekter som eftersträvas. Vi anser 
inte att ett system kan fungera effektivt om man inte förstår varför det 
används. Det här menar vi även påverkar inställningen till internpriser 
negativt. Öhrstigs uttalande om att han vill lägga ner internprissystemet 
styrker det här påståendet.  

5.5 Uppföljning och styrning 
 
I empirin berättar Öhrstig att internpriserna tas fram en gång per år i 
samband med budgetarbetet.  Han berättar även att det inte sker någon direkt 
uppföljning av internprissystemet. Teorin anger att det är väldigt viktigt att 
ha en uppföljning av internprissystemet för att uppnå effektivitet. 
Uppföljningen ska ligga till grund för vidare åtgärder för att effektivisera 
verksamheten. 
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Öhrstig menar att internprissystemet fungerar dåligt som styrsystem 
tillsammans med kommunens årsbudgetar eftersom de är så kortsiktiga. Det 
går bara att planera ett år i taget. Det här menar vi är en nackdel. 
Internpriserna fastställs endast en gång per år vilket vi menar borde förstärka 
kravet på en effektiv uppföljning av dem. Vi menar att uppföljning av 
internprissystemet är ännu viktigare för Barn och Familj eftersom 
internpriserna inte tas fram löpande under året. Utan uppföljning anser vi att 
affärsmässigheten minskar och att jämförbarheten minskar mellan interna 
och externa insatser.  

5.6 Jämförelse mellan internt och externt alternativ 
 
Från empirin framgår det att Abrahamsson anser att en placering ska ske 
internt om behovet kan tillgodoses internt. Detta innebär att myndighetssidan 
således inte jämför internt alternativ med externt alternativ. Enligt teorin ska 
internpriserna tillåta jämförbarhet med externa alternativ. Externa alternativ 
granskas dock i vissa fall. Abrahamsson menar att om de interna boenderna 
inte kan tillgodose personens behov ser man på externa alternativ. Vi menar 
dock att det här inte är en jämförelse mellan interna och externa alternativ 
utan istället en jämförelse mellan externa alternativ.  
 
Vi ser en nackdel utifrån internprissynpunkt med att interna alternativ 
prioriteras framför externa. Det här förhindrar nämligen användandet av 
internpriser då Myndighetsutövning Barn och Familj inte fritt kan välja det 
alternativ de anser är bäst ekonomiskt. Vi ställer oss därför frågande till om 
Barn och Familj verkligen ska använda internprissystemet som det ser ut 
idag. Vi menar att det blir som att ”köpa ur sin egen plånbok” när det endast 
finns en köpare och en säljare inom samma nämnd. 
 
Som vi tidigare nämnt innebär den humana aspekten på internprestationerna 
att det är svårt för myndighetssidan att ta ett objektivt beslut om en placering 
ska ske internt eller externt. Vanligtvis finns internpriserna till för att visa 
varors och tjänsters interna kostnad för inköpsenheten, för att den ska kunna 
välja det billigaste alternativet. Ett sådant objektivt val är inte möjligt för 
Myndighetsutövning Barn och Familj. Vi menar dock, som vi tidigare 
nämnt, att jämförbarheten mellan externa och interna boendealternativ går 
att förbättra genom att en annan internprissättningsmetod införs, till exempel 
cost-plusmetoden.  
 
En fördel med att Barn och Familj prioriterar internt boende framför externa 
alternativ är dock att de får en större närhet till den ungdom som placeras 
och vårdpersonalen. De borde då bättre kunna tillgodose de behov som finns 
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för ungdomen och åstadkomma en bättre boendesituation. Vi menar därför 
att de humana aspekterna i vissa fall går emot de rent ekonomiska aspekterna 
som internprissystemet förespråkar. Enligt vår mening är det dock viktigt att 
Barn och Familj i framtiden beaktar båda dessa aspekter och inte bortser från 
någondera. Vi anser att den ekonomiska aspekten annars lätt kan hamna i 
skymundan i en kommunal verksamhet som Barn och Familj.     
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6. Slutsatser 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi har kommit 
fram till utifrån den uppsatta problemformuleringen. 
 

I vår undersökning har vi funnit att det resultatansvar som enheterna inom 
Barn och Familj anser sig ha, inte fullständigt stämmer överens med det 
ekonomiska ansvar de enligt teorin bör ha. Vi har identifierat att det 
nödvändiga krav för ett resultatansvar, i form av att kunna påverka både 
intäkter och kostnader, inte fullständigt uppfylls för enheterna 
Myndighetsövning Barn och Familj, Insats Barn och Familj och Boende 
Barn och Familj.  
 
Den begränsning som det årliga kommunbidraget till myndighetssidan utgör, 
tillsammans med myndighetsutövningens relativt hårda styrning av 
enheterna Insats och Boende, medför att påverkan på intäktssidan för de tre 
enheterna blir svag. Vi har därmed kommit fram till att enheterna inom Barn 
och Familj istället för ett rent resultatansvar bör ha ett fiktivt resultatansvar.  
Enheterna Insats och Boendes ekonomiska ansvar skulle till och med kunna 
begränsas till ett kostnadsansvar. 
 
Vi har även observerat att fördelen med den lokala beslutsmakt som ett 
fiktivt resultatansvar möjliggör, går att finna hos enheterna inom Barn och 
Familj. Det resultatansvar som enheterna uppvisar innebär en nackdel i att 
för stort fokus läggs på att uppnå rätt resultat på kort sikt. Kommunens 
årsbudget tillåter inte dyra investeringar som belastar årets resultat men som 
påverkar den framtida verksamheten positivt. En möjlig lösning på 
problemet med kortsiktighet menar vi skulle kunna vara att istället för ett 
resultatansvar införa någon form av balansräkningsansvar, till exempel 
ansvar för vissa omsättningstillgångar. Vi har kommit fram till att detta 
ekonomiska ansvar skulle kunna fungera som en förbindelselänk över tiden, 
genom att det ekonomiska ansvaret inte skulle ta slut i och med ett årsskifte.     
 
En stor nackdel går idag att finna hos de ansvarsenheter som finns inom 
Barn och Familj. Nackdelen är att den tydliga avgränsning mellan enheterna, 
som krävs för att internpriser ska vara tillämpbara på en organisation, inte 
går att finna inom Barn och Familj. Det starka samarbete som finns mellan 
enheterna Insats och Myndighetsutövning, genom bland annat placerings- 
och ledningsgruppen, gör att nödvändig avgränsning mellan de båda 
enheterna aldrig uppstår. Vi har funnit att den bristande objektivitet som 
finns i köp- och säljrelationen gör att internprissystemet inte kan fungera 
enligt sitt syfte. Den slutsats som vi kan dra av det här är att det är viktigt att 
enheterna inom Barn och Familj fastställer vilket ekonomiskt ansvar de 
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verkligen ska ha och vilken roll ledningsgruppen ska ha i organisationen.  
 
Vi har kommit fram till att Barn och Familj uppvisar en form av Ofullständig 
decentralisering, där central nivå har höga styrambitioner och begränsad 
tydlighet avseende decentraliseringens innebörd. Verksamhetsmål, 
placeringsgruppens och ledningsgruppens starka ställning och den osäkerhet 
i lokalt beslutsfattande som existerar pekar på denna form av 
decentralisering. De diskussioner som förts på lokal nivå om att avveckla 
internprissystemet men som avfärdats från central nivå, menar vi även pekar 
på bristande decentralisering inom Barn och Familj. Fördelen med den 
nuvarande strukturen är att den i alla fall uppvisar drag av att vara 
decentraliserad, genom att vara uppdelad i separata sälj- och köpenheter. Vi 
har dock funnit att Barn och Familj har gått mot en mer centraliserad struktur 
efter att kommundelarnas IFO-verksamheter slogs samman till en 
organisation under samma nämnd, vilket har gjort internprissystemet mindre 
användbart än tidigare. Vår slutsats är att det krävs ett förtydligande från 
central nivå inom Borås Stad vad som ska uppnås med decentraliseringen 
och att den överlåter befogenheter på lägre nivå.      
 
Vår undersökning visar att Barn och Familj idag använder en 
självkostnadsmetod kombinerad med en förhandlingsbaserad metod vid 
internprissättningen. Det som talar för att självkostnadsmetoden är lämplig 
att använda är avsaknaden av externa transaktioner och användandet av 
förkalkylerat internpris. Trots att teorin förespråkar att ett marknadsbaserat 
pris är lämpligt för resultatenheter och som beslutsunderlag vid jämförelse 
mellan externa och interna alternativ, har vi kommit fram till att denna form 
av pris inte är tillämpbar på Barn och Familj. Vi har observerat att 
kostnadsförutsättningarna skiljer sig så pass mycket åt mellan kommunal och 
privat verksamhet att ett externt marknadspris vore direkt olämpligt att 
tillämpa för Barn och Familj. Den prioritering som idag sker av interna 
insatser hindrar även internprissystemet från att fungera affärsmässigt och 
effektivt. Vi menar att en förändrad internprissättningsmetod kan vara ett sätt 
att förändra verksamheten och göra den mer effektiv. 
 
Den slutsats som vi därmed kan dra är att den så kallade Cost-plusmetoden 
för internprissättning skulle kunna vara lämplig att använda för Barn och 
Familj. Cost-plus är förenligt med ett resultatansvar och skulle kunna 
påverka decentraliseringen positivt. En tillämpning av Cost-plusmetoden 
skulle kunna leda till ett mer affärsmässigt beteende, där myndighetssidan i 
större utsträckning behöver jämföra interna och externa tjänster. 
 
Vi har kommit fram till att syftet med internprissystemet inom Barn och 
Familj inte är väl förankrat hos personalen. Det krävs att personalen känner 
till varför internpriser tillämpas och vilket syftet är med dem, för att 
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internprissystemet ska kunna fungera effektivt. Slutsatsen som vi kan dra är 
därmed att de från central nivå inom Borås Stad måste förmedla till Barn och 
Familj vad systemet syftar till och vilka styreffekter som eftersträvas. Chefen 
för insatssidan Kåre Öhrstig vill avveckla internprissystemet, vilket vi ser 
som en nackdel i att få systemet att fungera så effektivt som möjligt men 
som kanske kan förklaras av att syftet med det är oklart.   
 
De syften som internprissystemet har idag är att användas till ekonomisk 
uppföljning och som redovisningssystem. Vi själva har dock kommit fram 
till att de syften som Barn och Familj, i begränsad utsträckning, lyckas 
uppfylla är att skapa självständiga enheter och uppnå affärsmässighet och 
kostnadsmedvetande. Det kanske viktigaste syftet med ett internprissystem, 
att använda det som beslutsunderlag, går dock inte att tillämpa på Barn och 
Familj. Vi har observerat att de humana aspekterna, som internprestationen 
ungdomsboende innefattar, i första hand måste tas hänsyn till och därmed 
faller det rent objektiva beslutsunderlaget som internpriset utgör. Syftet med 
att uppnå rättvisande resultatbedömning kan till viss del ifrågasättas på Barn 
och Familj. Vi har funnit att syftet med att uppnå nollresultat i sig inte är en 
rättvisande resultatbedömning eftersom inget fiktivt vinstintresse existerar 
som kan motivera personalen att vilja förbättra sina prestationer.    
 
Internpriserna på Barn och Familj fastställs en gång per år och det sker inte 
någon specifik uppföljning av endast internprissystemet i sig, vilket vi ser 
som en nackdel. Vi har funnit att uppföljning är av yttersta vikt för att kunna 
vidta åtgärder för att effektivisera verksamheten.  En annan aspekt som vi 
har observerat hos internprissystemet är att det fungerar dåligt som 
styrsystem tillsammans med kommunens årsbudget, på grund av dess 
kortsiktighet. 
 
Det sker oftast inte någon direkt prisjämförelse mellan internt och externt 
ungdomsboende vid en placering av en ungdom, eftersom placering ska ske 
internt om behovet kan tillgodoses internt. Vi har därmed kommit fram till 
att internpriserna på Barn och Familj inte används för att jämföra externa 
och interna alternativ, förutom om prisskillnaden blir för extrem. Vi kan 
därmed dra slutsatsen att internprissystemet idag inte används som ett 
beslutsunderlag vid jämförelse mellan interna och externa alternativ, där 
billigast alternativ väljs. De interna prioriteringar av boendeplatser som idag 
görs borde resultera i en större närhet till de ungdomar som placeras och 
vårdpersonalen, vilket vi ser som en fördel. Vi har dock kommit fram till att 
denna interna prioritering av boendeplatser och prioriteringen av de humana 
aspekterna inte sammanfaller med internprissystemets rent ekonomiska 
syfte. 
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7. Avslutande diskussion  
Vi kommer i det här avslutande kapitlet att föra en diskussion som återknyter 
uppsatsens resultat till forskningsproblemet. Vi kommer även att diskutera 
hur fortsatt forskning inom problemområdet skulle kunna bedrivas. 
 
Vi har i vår studie undersökt en organisation som inte alltid kan erbjuda den 
objektivitet och tydliga köp- och säljförhållanden som en traditionell 
näringsverksamhet oftast klarar av. En kommunal verksamhet som Barn och 
Familj har ett helt annat samhällsansvar än ett vinstdrivande företag på den 
privata marknaden, genom att i första hand ha som uppgift att garantera en 
social trygghet för behövande samhällsmedborgare. Samhällsansvaret går 
därmed före det ekonomiska resultatet. Det här har givetvis avspeglats i vår 
undersökning genom att traditionell teori om internprissättning inte alltid är 
applicerbar på kommunal verksamhet. Samtidigt anser vi att den här typen 
av studier är viktiga att bedriva i avseende att framhäva behovet av ny teori 
inriktad på kommunal verksamhet. Mycket av den teori som finns om 
internprissättning är dessutom gammal, vilket vi menar ökar kravet på ny 
teoribildning.  
 
I vår problemdiskussion diskuterade vi att ett internprissystem bör användas 
för att uppnå affärsmässighet och som styrmedel för att styra besluten om 
vilken intern produktion av varor och tjänster som ska ske. Vi har dock 
genom våra slutsatser visat att denna syn på systemet kan skilja sig från hur 
det faktiskt ser ut i en kommunal verksamhet som Barn och Familj. Här kan 
vi givetvis diskutera huruvida Barn och Familj bör anpassa sin verksamhet 
till att bättre stämma överens med den rådande teorin på området eller om 
det är så att den kommunala verksamheten skiljer sig så pass mycket från 
den privata verksamheten att en helt ny teoribildning krävs. Vi anser, vilket 
framgår av vårt resonemang i slutsatserna, att mycket av den traditionella 
teorin om internprissättning även är tillämpbar på Barn och Familj men att 
kravet på att ta hänsyn till humana aspekter även kräver ny teoribildning.  
 
Vi kan även diskutera för vem vårt resultat är relevant och hur relevant det 
är. Vår undersökning är av begränsad karaktär avseende tid och uppsatsnivå, 
vilket vi menar gör att resultaten ska ses av Borås Stad och Barn och Familj 
som förslag på ett annorlunda synsätt. Undersökningen är inriktad på Barn 
och Familj inom Borås Stad och är därmed mest relevant för personer inom 
denna verksamhet, men då många kommuner har liknande verksamheter kan 
även de här aktörerna eventuellt se vår undersökning som intressant och 
givande.        
 
Det intressanta med internprissystemet inom Barn och Familj är de skilda 
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uppfattningar som finns angående vad det ska användas till. Fagerson5 anger 
att det ska användas till att avgöra om en vårdnadsplats ska köpas in internt 
eller externt och även Socialnämnden (2007) menar att interna insatser ska 
jämföras med externa, där det billigaste med likvärdig kvalitet ska väljas. 
Vår undersökning har dock visat att det inte sker någon egentlig ekonomisk 
jämförelse mellan externa och interna alternativ, utan att interna insatser 
prioriteras. Vi anser att detta pekar på att det finns arbete kvar att göra för 
Borås Stad och Barn och Familj, för att internprissystemet ska tolkas på ett 
likvärdigt sett av samtliga aktörer.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har under uppsatsprocessens gång reflekterat över ett flertal andra 
aspekter som skulle vara intressanta att undersöka avseende 
internprissättningen inom Barn och Familj. Internprissättningen kan 
betraktas utifrån flera olika perspektiv, varav vi har valt det lokala synsättet 
på Barn och Familj. Vi anser att det skulle vara intressant att betrakta det 
problemområde som vi har valt även utifrån ett mer centralt perspektiv. En 
aspekt som vi har stött på under vårt uppsatsskrivande men som vi har valt 
att inte beröra är vilken effekt en organisations övergripande styr- och 
ledningsfilosofi får på dess internprissystem. En relevant undersökning 
skulle därmed kunna handla om vilken övergripande styr- och 
ledningsfilosofi som Borås Stad har och som berör Barn och Familj och dess 
internprissystem. Vår uppsats består av en fallstudie på Barn och Familj och 
är därför begränsad avseende att kunna ligga till grund för mer generella 
slutsatser om internprissättning inom kommunal verksamhet. Vi anser därför 
att en annan intressant undersökning skulle vara att genomföra en kvantitativ 
studie om internprissättning inom kommunal verksamhet för att kunna dra 
mer generella slutsatser. Ett exempel skulle kunna vara att genomföra en 
enkätstudie riktad till ett flertal kommuner avseende valda delar av ett 
internprissystem. 
 

                                                 
5 Ulrica Fagerson controller Borås Stad, intervju 070205. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervju med Hans Abrahamsson 
Den 23:e april år 2007 intervjuade vi Hans Abrahamsson, distriktschef på 
enheten Myndighetsutövning Barn och Familj. Vid intervjun använde vi oss 
av följande intervjumanual som underlag. 
 
Inledning 

1. Vilken är din roll inom Barn och Familj? 
2. Hur går jämförelsen till mellan internt och externt boende vid en 

placering? 
3. Hur ser fördelningen av boendeplatser ut mellan interna och externa 

boenden? 
 
Decentralisering 

4. Hur skulle du definiera decentralisering? 
5. Vad gör en organisation centraliserad eller decentraliserad? 
6. Vilka för- och nackdelar ser du med decentralisering? 
7. I vilken utsträckning anser du att IFO är decentraliserad? 

 
Ekonomiskt ansvar 

8. Vid köp av boendeplats internt, sker det då ett fysiskt flöde av 
pengar till Insats Barn och Familj? 

9. Har ni även ett internprissystem där fiktiva pengar redovisas mellan 
er och Insats Barn och Familj? 

10. Vilket ekonomiskt ansvar har enheten Myndighetsutövning Barn och 
Familj avseende intäkter och kostnader? 

a. Ställs det ett bestämt resultatkrav på enheten? 
11. Är det er enhet som tar det slutgiltiga beslutet om tjänsten ska köpas 

in internt eller externt? 
a. Om inte, vem tar då detta beslut? 

12. Finns det några begränsningar vad gäller om tjänsten ska köpas in 
internt eller extern? 

a. Om det finns, vad är detta för begränsningar? 
 
Internprissättning 

13. Sker det någon anbudsprocess där extern/intern part förhandlar om 
priset eller är det endast ett externt/internt pris som gäller under hela 
processen? 

14. Vilka avvägningar sker vid bedömningar av köp internt eller externt? 
15. I vilken utsträckning sker en subjektiv bedömning där köp av interna 

tjänster prioriteras framför köp av externa tjänster, trots att externa 
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alternativ objektivt sett är billigare? 
a. Om det finns lediga platser internt främjas dessa jämfört 

med externa alternativ? 
16. I vilken utsträckning påverkar de humana aspekterna bedömningen 

om placering ska ske internt eller externt? 
17. Är de subjektiva och humana aspekterna viktigare än priset i sig, 

dvs. hur stor är priskänsligheten? 
18. Vilken roll spelar internprissättningen i er styrning? 
19. Hur anser du att internpriserna fungerar som beslutsunderlag vid 

beslut om internt eller externt köp? 
20. Ge ett exempel på när internpriser varit ett problem för placeringen. 
21. Sker det årligen någon utvärdering på vilket sätt internpriset 

tillsammans med subjektiva bedömningar jämförs med externt pris? 
 
Avslutning 

22. Hur fungerade köp av tjänster innan omstruktureringen skedde av 
IFO? 

23. Vilka för- och nackdelar ser du med internprissystemet som används 
idag på Barn och Familj?
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Bilaga 2 Intervju med Kåre Öhrstig 
Den 23:e april år 2007 intervjuade vi Kåre Öhrstig, insatschef på enheten 
Insats Barn och Familj. Vid intervjun använde vi oss av följande 
intervjumanual som underlag. 
 
Inledning 

1. Vilken är din roll inom Barn och Familj? 
2. Hur går internprissättningen till vid placering på internt boende? 
3. Vilka boenden kan ni erbjuda internt? 

a. Hur många platser innefattar detta? 
 
Decentralisering 

4. Hur skulle du definiera decentralisering? 
5. Vad gör en organisation centraliserad eller decentraliserad? 
6. Vilka för- och nackdelar ser du med decentralisering? 
7. I vilken utsträckning anser du att IFO är decentraliserad? 

 
Ekonomiskt ansvar 

8. Består ert internprissystem av fiktiva pengar som redovisas i ett 
internredovisningssystem eller sker ett flöde av fysiska pengar? (tex. 
Vid försäljning av boendeplatser mellan Myndighetsutövning Barn 
och Familj och Insats Barn och Familj). 

a. Om det sker ett fysiskt flöde av pengar, hur fördelas dessa 
pengar neråt i hierarkin? (till exempelvis Boende) 

9. Vad har enheterna Insats Barn och Familj och Boende för 
ekonomiska ansvar, avseende intäkter och kostnader? 

a. Ställs det ett bestämt resultatkrav på enheterna? 
b. Hur sker uppföljningen av de faktiska kostnaderna relativt 

det uppsatta internpriset? 
 
Internprissättning 

10. Hur länge har ni arbetat med internpriser? 
11. Varför införde ni internpriser? 
12. Varför genomfördes omorganisationen av IFO? 
13. Hur fungerade finansieringen av boendeplatser innan 

omorganiseringen? 
a. Jämförde ni även då med externa alternativ? 

14. Vilka för- och nackdelar ser du med det nya internprissystemet som 
infördes vid omorienteringen? 

 
Syfte 

15. Vad vill ni åstadkomma med internprissättningen? 
16. Vilka effekter av internpriset ser ni i organisationen? 
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17. Vilka möjligheter finns det med internpriser? 
18. Vilka svårigheter finns? 

a. Ge ett exempel på när internprissättningen varit ett problem. 
 
Metod för internprissättning 

19. Vilka metoder för internprissättning arbetar ni med? 
20. Varför används just denna metod? (exempel: kostnadsbaserad, 

marknadsbaserad och förhandlingsbaserad metod) 
21. Vilka för- och nackdelar ser du med den internprissättningsmetod 

som ni har valt att använda? 
22. Hur bestäms internpriset? 

a. Sker detta löpande under året eller i en budget eller på annat 
sätt? 

23. Hur följer ni upp ert internprissystem och hur utvärderas det? 
24. Det internpris som tas fram av Insats Barn och Familj, fastställs det 

på denna nivå eller måste priset godkännas på högre nivå? 
25. Vilken roll spelar internprissättningen i er styrning? 
26. Anser du att internprissättningen ger önskad styreffekt? 

 
Avslutning 

27. Hur ser personalen på internprissättningen? 
a. Förstår de varför den finns till? 

28. Vilka för- och nackdelar ser du med internprissystemet som används 
idag på Barn och Familj? 
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Högskolan i Borås 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 

 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
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