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Titel: Internprissättning inom offentlig verksamhet- En studie av Södertörns högskola 

 

Bakgrund och problem:  De senaste 20 åren har offentliga organisationer genomgått stora 

förändringar. Många idéer inom reorganisering av offentliga verksamheter har kritiserats och har varit 

ett hett debattämne i media. Andra har blivit populära hos de forskare som har tagit fram ideén samt hos 

aktörer med ett specifikt intresse för offentliga organisationer. Målstyrning fick en kraftfull inverkan vid 

början av 1990-talet, det var då olika statliga myndigheter som kommuner och landsting började testa 

nya förändringar i de olika organisationers strukturer och styrmodeller. Några exempel på dessa är 

beställar-/ utförarmodell, resultatenheter och resultatstyrning. När det gäller privata och offentliga 

organisationer finns det en hel del olikheter som bidrar till hur man jobbar inom respektive område. 

Riktlinjer, tillvägagångssätt, mönster och inte minst marknadsmiljö skiljer privata organisationer från de 

offentliga. Inom den privata sektorn har organisationer större valfrihet när det gäller bestämmandet av 

priser och organisationsstruktur. Inom den offentliga sektorn sker bestämmandet och beslutsfattandet på 

en högre hierarkisk nivå. 

 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera aspekter av interprissättning inom offentlig 

högskolesektor.  

 

 

 



 

 

Metod: : I studien används en kvalitativ undersökningsmetod där urgångspunkten är 

semistrukturerade intervjufrågor. Personliga intervjuer hålls med ekonomichefen samt de olika 

institutionernas prefekter inom Södertörns Högskola(SH). 

 

Resultat och slutsatser: Sveriges Universitet och Högskole Förbund (SUHF) har tagit fram en 

redovisningsmodell som har implementerats av 40 olika högskolor/universitet i Sverige. Denna modell 

har även används på SH sedan år 2010. I enlighet med SUHF modell så strävar man efter full 

kostnadstäckning. Med fullkostnadstäckning avses att man täcker kostnadsbärarens direkta och indirekta 

kostnader. Till stor del ser man positivt på användandet av internprissättning inom SH  då den tycks ge 

en rättvisande bild, ökad kostnadsmedvetenhet samt underlättar uppföljning av budget och kontroll av 

intern styrning. 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att utföra en större studie av liknande 

karraktär. Inom offentlig verksamhet till exempel, sjukhus, landsting och kommuner. En bredare empiri 

skulle bidra till en bättre generalisering mellan slutsater och den teoretiska referensramen. 

 

Nyckelord: Internprissättning, kostnadsbaserad prissättning, New Public Management, Sveriges 

Universitets och Högskole Förbunds modell, Offentliga organisationer, Södertörns Högskola. 

 

 

  



 

 

               

Abstract 

 

Authors: Harmander Singh and Saad Yousif 
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Title: Transfer pricing in the public sector, a study on the Södertörn University 

 

 

Background: Public sector organizations have undergone major changes in the last two decades. 

Many of the ideas on the reorganization of public services have been criticized and have been a hot topic 

ogf debate in the media while others have become popular with some researchers who have developed 

the idea, or those who have specific concern for public associations. Management by objectives had a 

powerful effect at the beginning of the 1990’s, it was then that various government agencies, 

municipalities and counties began testing new changes in the various organizations structure and 

governance models. Some examples of these are client/contractor model, profit centres and performance 

management. With regard to private and public organizations, there are a whole range of differences that 

determine how to work in each area. It differs in their guidelines, procedures, patterns, last but not least 

what market environment they are in. In the private sector, organizations have greater freedom regarding 

determining prices, organization structure at unit level, on the other side in the public sector almost 

everything is decided at higher hierarchical level. 

 

Aim: Through our study we want to clarify and analyse aspects of transfer pricing in public sector.  

 

Methodology:  We use a qualitative research method in a form of semi-structured interview 

questions. Personal interviews are held with Finance manager and the head of various institutions in the 

Södertörn University. 

 

Key findings and conclusion: SUHF has developed an accounting model that is implemented by 

40 different universities in Sweden. This model is used by Södertörn University since 2010. In 

accordance with SUHF model, a university’s main aim is to cover its costs by using this method on unit 



 

 

level. Its same case here on Södertörn University as well, each unit is responsible to show their 

economic results. They use full cost method and that means the bearer of its cost shall cover both its 

direct and indirect costs connected to him/her. To a large extent it is perceived that the use of transfer 

pricing on Södertörn University is positive because it seems to give a true and fair view, increased cost-

consciousness among the different units and facilitate the monitoring of budget and control of internal 

management. 

 

Proposal for further research: It would be very interesting to perform a similar study on a larger 

scale there on public organizations of different nature in order to draw general conclusion. For example: 

Hospitals, counties, municipalities, etc 

 

Key words: Transfer pricing, Cost based pricing, New Public Management, Swedish University and 

High school Organization model, Public organizations, Södertörn University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Definitionslista 

 

Direkta kostnader:  Är de kostnader som kan hänföras till en bestämd 

produkt/tjänst. Till exempel, en specifik sorts material som 

behövs för att tillverka en produkt
1
 

 

 

Indirekta kostnader: Är de kostnader som på ett indirekt sätt kopplas till en produkt/     

tjänst. Till exempel, lokalhyra, kostnader för 

ekonomiavdelning
2
 

 

 

Särkostnad: Är den kostnad som uppstår eller försvinner för ett viss 

handlingsalternativ. Till exempel, tillverkning av en vara eller 

utförande av ett konsultuppdrag
3 

 

Självkostnad: Den består av produktionens direkta kostnader plus fördelade 

omkostnader
4
 

 

Samkostnader: Är de kostnader som uppstår gemensamt av två eller flera 

kalkylobjekt i en viss kalkylsituation
5 

 

Särintäkter: Är de intäkter som uppstår eller försvinner för ett viss 

handlingsalternativ
6
 

  

                                                 
1
Andersson, Göran, Kalkyler som beslutsunderlag: kalkylering och ekonomisk styrning, 6., [kompletterade och rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2008, p 107 

2
 Ibid., p.71 

3
 Ibid.,p.72 

4
 Ibid.,p.71 

5
 Ibid.,p.72  

6
 Ibid.,p.156 



 

 

Rörlig kostnad: Är den kostnad som är kopplade till produktionsvolym. Det vill 

säga, att den förändras  i enligheten med produktionsvolym
7
 

 

Fast kostnad: Är den kostnad vars totala summa är oförändrad när 

verksamhetensvolymen förändras
8 

 

Marginalkostnad: Det är den kostnad som uppstår när företaget väljer att 

producera en ytterligare enhet av en produkt/tjänst
9  

 

Täckningsbidrag:  Särintäkter minus särkostnader är lika med täckningsbidrag
10

 

 

Vinstmarginal: Det är ett standardiserat pålägg som oftast är ett procentuellt 

påläggssats som företaget lägger på självkostnaden för att nå 

sin vinstmål
11

 

 

Transaktionskostnader: Är alla kostnader som betalas innan säljaren överlåter en 

vara/tjänst till köparen
12

 

Internpris:   Med internpris avses det värde som åsätts en internprestation
13

 

 

Internprissättning: Med internprissättning avses, det område som rör användandet 

av priser inom företag och organisationen
14

 

 

 

 

                                                 
7
 Andersson 2008 ,p.67 

8
 Ibid.,p. 67 

9
 Samuelson, Lars A. Olve, Nils-Göran, Controllerhandboken, 9., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2008, p.284 

10
Andersson 2008 ,p.73 

11
 Ibid.,p.334 

12
 Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay, Management control systems, 9. ed., Irwin, Boston, 1998, p.12 

13
 Arvidsson, Göran, Internprissättning, M&B fackboksförl., Stockholm, 1972, p.12 

14
 Ibid.,p.12 



 

 

 

 

Förkortningslista 

SH  Södertörns Högskola 

OH  Over Head 

NPM  New Public Management 

PPA  Progressive Public Management 

SUHF  Sveriges Universitets- och Högskoleförbund. 

HG  Högskolegemensamma 

NG  Nämndgemensamma 

IG  Institutionsgemensamma 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel syftar till att inleda studiens ämne och vidare diskutera problemet som studien upplyser 

och hanterar. Problemformulering följs av studiens frågeställningar som avses besvaras. Vidare 

formuleras studiens syfte och slutligen illustreras studiens tillvägagångssätt.  

 

1.1 Bakgrund  

Enligt forskare har offentliga organisationer genomgått stora förändringar de senaste 20 åren. Många av 

idéerna om reorganisering av offentliga verksamheter har kritiserats och har varit ett hett debattämne i 

media. Andra har blivit populära hos de forskare som har tagit fram idén eller hos aktörer med ett 

specifikt intresse för offentliga organisationer. Målstyrning fick en kraftfull inverkan på offentliga 

organisationer vid början av 1990-talet, då olika statliga myndigheter kommuner och landsting började 

testa nya metoder och sätt att organisera verksamheten. Några exempel på dessa är beställar-/ 

utförarmodell, resultatenheter och resultatstyrning. Under 1990-talet debatterades och diskuterades 

mycket om att konkurrensutsätta Sveriges offentliga sektor. De ombildningar som har skett inom 

offentlig sektor de senaste åren kan förklaras med begreppet New Public Management(NPM). Efter 

krisen under 1990-talet ställdes stora ekonomiska krav på offentlig verksamhet. För att effektivisera 

användandet av resurserna använder sig många offentliga verksamheter av internhandel, vilket gör 

internprissättning till en aktuell fråga
15

. 

Internprissättning syftar till att hantera prestationer och motprestationer vid intern handel. 
16

 

Med prestation avser de produkter(varor och tjänster) som bland annat är identifierbara i tid och rum, 

mätbara i kvantiteten samt har ett ekonomiskt värde. Det vill säga de varor och tjänster som är möjliga 

att monetärvärdera och är valbara genom att man kan välja ett alternativ framför det andra. 

 

Ax et al., förklarar även att internprestation är ett begrepp som förklarar olika prestationer i olika enheter 

inom en organisation. I många offentliga organisationer finns det behov av olika slags servicetjänster 

                                                 
15

 Almqvist, Roland M., New public management: NPM : om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2006,p.9 

16
 Ax, Christian, Johansson, Christer & Kullvén, Håkan, Den nya ekonomistyrningen, 3. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005 

, p.362; Anthony och Govindarajan 1998,p.15 
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såsom IT tekniker för att åtgärda dagliga IT problem. Sedan finns det sådant som  inte direkt efterfrågas 

av specifika enheter men som är nödvändig för organisationen i helheten. Exempelvis revisorer vars 

avgift fördelas på de olika enheterna i slutet av året. Anledningen är att det är att det är svårt att prissätta 

den tjänsten på enhetsnivån.
17

 

 

Vad är anledning till internprissättning för interna prestationer i en organisation? Det tänkbara 

huvudmotivet att använda internprissättning kan dels vara för att främja organisationens bästa och dels 

att uppmuntra enheterna att utföra interna prestationer. I princip ska en intern handel likställas med 

handel med en utomstående enhet vilket innebär att man ska agera på ett rationellt sätt vid hantering av 

interna prestationer. Internprissättning blir då en utgångspunkt för värdering vid prissättning till externa 

kunder
18

. Detta kan i sin tur förenkla resultatmätningen i olika enheter. Kostnadsfördelningen 

underlättar resultatbedömningen. Fördelning av kostnaderna på enhetsnivå gör det möjligt att varje 

enhet står för den totala andel av kostnaden. 

  

                                                 
17

 Ax, Johansson och Kullvén 2009,p.363 
18

 Anthony och Govindrajan 1998, p.224 
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1.2 Problemformulering 

Det finns en hel rad olikheter om hur man arbetar inom privata och offentliga organisationer. Detta 

avser  riktlinjer, tillvägagångssätt, mönster och inte mins den miljö de befinner sig i. I den privata 

sektorn har organisationer större valfrihet för att bland annat bestämma över priser och 

organisationsstruktur. Inom offentlig sektor bestäms mycket på en högre hierarkisk nivå. Valfrihet att 

handla intern och respektive externt kan variera från en offentlig verksamhet till en annan. Det kan skilja 

sig mellan olika offentliga organisationer, exempelvis mellan en kommun och en högskola, med andra 

ord kan en kommun ha större frihet att handla externt jämfört med en offentlig högskola. 

 

 

Internprissättning används bland annat för att dela resultatansvar mellan olika enheter inom en organisation 

och för att höja resultattänkandet inom organisationen. En avigsida med användandet av internprissättning är 

att den är tidsödande vid bestämmandet av pris.
19

  

 

Beroende på syftet kan man använda sig av olika metoder inom en internprissättning 

verksamhet/organisation. För de offentliga högskolerna är rekommendationen sedan november 2007 att 

de använder sig av en allmän redovisningsmodell för redovisning av direkta och indirekta kostnader i 

verksamheten i enlighet med Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF) modellen. För att driva 

en offentlig högskola så krävs det diverse tjänster och resurser. Internprissättning har visat sig att ha 

olika uppfattningar hos olika enheter i en organisation
20

.  

 

Det är mycket som sker internt på en högskola gällande tjänster. Skilda enheter handlar med varandra 

och fakturerar varandra för olika tjänster. Ur studenternas synvinkel är det dock en och samma enhet. 

Exempelvis har studenter från olika institutioner på en högskola samma rättigheter trots att de tillhör 

olika enheter. Som student anser man att de erbjudna tjänster tillhör skolan som en organisation i helhet 

men i själva verket är processen mer komplicerad än vad det ser ut. Vi anser att det skulle vara intressant 

att se hur internprissättning är organiserad i inom den offentliga högskol miljön.  

Anledningen till detta är att det är illa belyst hur internprissättningen används och utformas på offentliga 

högskolor. Sammantaget utmynnar problemformuleringen i ett antal frågeställningar.  

 

                                                 
19

 http://www.esv.se/PageFiles/1804/satt-ratt-pris.pdf   
20

Anthony och Govindarajan 1998,p.49 

http://www.esv.se/PageFiles/1804/satt-ratt-pris.pdf
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1.3 Frågeställningar 

 

 Vilken/vilka internprissättningsmetoder används? 

  Vilka faktorer påverkar valet av modell för internprissättning? 

 Vilka tjänster/resurser som internprissätts? 

 Har de olika institutionerna/enheterna valfrihet vid inköp av tjänster/anskaffande av resurser? 

Om ja, i vilken utsträckning? 

 Hur upplevs användandet av internprissättning vid internt utbyte hos de olika 

institutionerna/enheterna? 

 

 

1.4 Syftet 

Studiens syfte är att beskriva och analysera aspekter av interprissättning inom offentlig  högskolesektor.  
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1.5 Undersöknings tillvägagångssätt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Figur 1.1 Genomförandet av undersökningen. Egen bild 

Internprissättning är ett intressant ämnesområde inom vilket vi har valt att skriva vårt examensarbete. 

När vi väl började komma in i ämnet så upptäcktes att internprissättningen kan hanteras med hjälp av 

olika metoder. För att besvara syftet valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med ekonomichefen och 

institutionsprefekterna på Södertörns högskola(SH).  

 Under intervjuerna lades fokus på att lära känna hur SH tillämpar internprissättning i sin verksamhet. 

Svaren från intervjuerna transkriberades, dokumenterades, analyserades och jämfördes med de 

tillgängliga teorierna.  

  

Internprissättning 

Olika metoder 

Metodval  på SH 

Tillämpning av 
internprissättning på SH 

Resultat/Analys 

Slutsatser 
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2. Metod 

 

Detta kapitel inleds med de allmänna forskningsansatser och studiens valda metod. Därefter 

presenteras studiens datainsamlingstillvägagångssätt och undersöknings utförande. I kapitlet 

presenteras även undersökningsurval och undersökningens tillförlitligheten utifrån begreppen validitet 

och reliabilitet.  

 

2.1 Metodansats 

 

När ett fenomen granskas finns det tre olika forskningsansatser, nämligen induktion, deduktion och 

abduktion. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren går från empirin till teorin för att fastställa 

fenomen. Medan  den deduktiva ansatsen är den motsatsen till induktiva, där forskaren går från teorin 

till empirin. En blandning av båda forskningsansatserna kan vara praktisk i vissa fall, en sådan här 

kombination kallas för abduktion
21

. Föreliggande studie har primärt utgått från en deduktiv metodansats. 

Generalisering och jämförelse av empiri till data sker med etablerade teorier och metoder. 

 

 

  Deduktion   Induktion  Abduktion 

    

   Teori(djupstruktur) 

 

 

 

 

             Empiriska  

         regelbundheter 

            (ytstruktur) 

 

 

 

 

                  Empiri  

 

 

 
Figur 2.1 Illustration av deduktion, induktion samt abduktion22 

                                                 
21

 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund: Studentlitteratur, 

1994,pp. 44-46 

22
 Ibid.,p.45 



7 

 

 

2.2 Val av metod 

 

Inom samhällsvetenskapen finns två olika forsknings tekniker, nämligen kvalitativ- och kvantitativ 

metod. De båda teknikerna är inte direkta motsatser till varandra utan kan i vissa fall kompletterar 

varandra.
23

   

Studien grundar sig på befintliga teorier och framställer en egen referensram i syftet att skapa en bättre 

förståelse om fenomenet med hjälp av en kvalitativa ansats. 

 

 

2.2.1 Kvalitativ metod 

 

Till skillnad från den kvantitativa forskningsansatsen behandlar den kvalitativa ansatsen icke numerisk 

mjuk data. En kvalitativ forskningsansats anses vara informationsrik eftersom informanterna ges 

förutsättningar för breda beskrivningar vilket underlättar för forskaren att få en bredare bild av 

studieobjekt. Inom kvalitativ dataanalys så finns det två elementära sätt för informations insamling: 

 

 Observation, utifrån egna iakttagelser från verkliga situationer där informationssamling bygger 

på utförarens uppfattning. 

 Intervju, där informationssamling grundar sig på vad informanten och forskaren kommer till i 

samtalet. 

En kvalitativ forskningsmetod är ofta mer anpassningsbar än en kvantitativ metod. Om exempelvis nya 

aspekter inom ämnet upptäcks vid intervjutillfället kan frågorna och anpassas efter den aktuella 

situationen. Man kan skjuta in/ta bort vissa frågor eller utveckla de befintliga frågorna.
24

. 

 

En annan fördel med kvalitativa undersökningar är informantens koppling till det som studeras. Man 

väljer den som är knutet till ämnet som undersöks, till skillnad från kvantitativa undersökningar där en 

hel del bortfall förekommer.
25

 

                                                 
23

 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., [rev. och 

utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997,p.75 

24
 Ibid.,p.95 

25
 Ibid.,p.95 
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Studiens primärdata inhämtades genom intervjuer med ekonomichefen på Södertörns högskola och 

prefekter från alla sex institutioner på högskolan. 

2.3 Insamling av data 

Datainsamling sker på flera olika sätt men klassificeras inom två kategorier, primärdata eller 

sekundärdata. Primärdata är den data som samlas in av forskaren själv genom exempelvis en intervju 

däremot sekundär data är baserad på de tillgängliga resurserna i form av dokument, litteratur, tidigare 

forskning med mera. Vilken sorts data källor behöver man arbeta med är beroende av studiens syfte och 

vad det är för problem som man försöker lösa. Då primärdata inhämtas själv av forskaren har den högre 

tillförlitlighet i förhållande till sekundärdata. Sekundärdata är oftast lätttillgänglig men tillförlitligheten 

är låg eftersom man inte känner till utgivarens kunskapsnivå i det berörda området. Primär- och 

sekundärdata kan vara både muntlig och skriftlig. Den vanligast förekommande formen av primärdata är 

intervjuer och enkäter och sekundär data omfattar tidigare gjorda forskningar och dokument. 

Exempelvis kan en intervju behandlas både som primär- eller sekundärdata beroende på om forskaren 

utför intervjun själv eller han/ hon använder sig av tidigare utförda intervjuer i det berörda området.
26

(se 

figur 2.2 sid 9) 

 

 

 

 

Primär data    Intervjuer  Muntlig datakälla 

 

Enkäter Skriftligt datakälla 

som produceras  

       

      av forskaren 

 

Sekundär data Dokument  Skriftlig datakälla som   

redan finns(men som 

måste insamlas) 

 

       

   

Litteratur Skrifter framställda 

med vetenskaplig 

metod 
Figur 2.2 Några olika möjliga datakällor27 

                                                 
26

 Holme och Solvang 1996,p.132 
27

 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori: -policy och -praxis, 2. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005,p.45 
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För att uppnå målet med studien genomfördes en kvalitativ metodansats i form av intervjuer med 

ekonomichef och institutions prefekter på SH. I tillägg har vi använt oss av kurslitteratur, vetenskapliga 

artiklar, tidigare studier inom internprissättning, högskolans redovisningsmodell SUHF-modellen. 

 

2.4 Intervjuer 

En kvalitativ forskningsintervju kan klassificeras som ett samtal med struktur och syfte, hävdar Holme 

och Solvang. Klassificeringen är bunden till deltagarnas delaktighet i intervjun. Genom att forskaren 

ställer frågor till informanten och förväntar sig ett svar i utbyte. I och med att det är forskaren som 

ställer upp frågorna så har han/hon ett bestämmande inflytandet över intervjuprocessen. Informationen 

som samlas in är beroende av vilka typer av frågor som forskaren ställer. Det finns följande typer av 

forskningsfrågor enligt Holme och Solvang: 

 

 Beskrivande frågor som är kopplade till väsentliga handlingar eller händelser. 

 Tolkande frågor om hur informanter förstår och hanterar handlingstext. 

 Teoretiska frågor som syftar till att lyfta fram orsaker och mål med handlingar 

 

Den kvalitativa intervjuns mål tydliggörs genom att få fram tolkningar från informantens dagliga 

upplevelser eller erfarenheter för att koppla den till fenomen. Det är av stor vikt att kunna urskilja 

mellan de relevanta frågorna till forskningen och de allmänna frågor som framkommer i en intervju. 

Dokumentation av informantens svar utgör den kvalitativa intervjuns data.
28

   

2.4.1 Utförande av intervjuer 

Bell hävdar att en kvalitativ intervju är förvägsbestämd i mer eller mindre omfattning. Det ena sättet är 

strukturerad intervju där frågorna och deras ordningsföljd är bestämd före intervjuns genomförande. 

Detta sätt liknar till en viss del en kvantitativ intervju med frågeformulär, det som skiljer sig här från en 

kvantitativ intervju är frågorna är öppna och informanten kan ge ett eget svar istället för att välja ett svar 

från befintlig svarsmall. I en sådan intervju har forskaren ett betydlig mindre inflytande när det gäller 

påverkandet av svaren. Svaren reflekterar informantens egna erfarenheter och åsikter om fenomenet 

följaktligen blir svaren bredare än att bara får välja ett alternativ av de förvägs bestämda svarsalternativ. 

Det är nyttigt för forskaren eftersom det underlättar analysering av svaren. 

                                                 
28

Holme och Solvang 1996, pp.173-176 
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Det andra sättet kallas för ostrukturerade intervju, där varken frågeformulering eller frågornas ordföljd 

bestäms i förväg. I det här fallet är det intervjun som reflekterar samtalet som har ägts rum. Det är ett 

informellt och icke strukturerat sätt att genomföra en intervju. Fördelen med detta sätt är att informanten 

får friheten att säga sitt ord samtidigt kan han/ hon  känna sig mer bekvämt under samtalen. En annan 

fördel med detta sätt är att det är flexibelt eftersom man kan hantera frågorna på det sätt man tycker 

passar bäst. 

 

Det tredje sättet och mest omfattande sättet av kvalitativ intervju kallas för semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju bygger på en blandning av både strukturerad och ostrukturerad intervju och 

utgår från en intervjuguide. En intervjuguide är en uppställning av de generella frågor som ingår i en 

intervju. Olika forskningsfrågor bygger olika tema. Med hjälp av intervju guide identifierar forskaren de 

centrala teman för forskningsfrågor.
29

 

 

I studien används semistrukturerade intervjuer, som hålls med ekonomichefen samt de sex 

institutionsprefekterna på högskolan. Intervjufrågorna utformades för att täcka in studiens 

forskningsfrågor.( se bilaga1 sid 59) 

  

2.5 Urval av undersökningsobjekt 

 

Studien riktas mot SH som är en offentlig verksamhet och använder sig av internprissättning. Vi tycker 

att det är intressant att undersöka en verksamhet som till övervägande del är statligt finansierad. 

Verksamheten har inget vinstsyfte och använder sig av internprissättning för sina interna prestationer. 

En organisation med begränsat inflytande har mer komplicerade regler som styr bestämmandet av 

internpriser för olika transaktioner. Vi anser att det var enklare att studera SH som har ett begränsat antal 

institutioner jämfört med andra stora offentliga organisationer. Dessutom har vi en viss förståelse för   

högskolans verksamhet i den egenskap att vi är studenter på skolan sedan tre år tillbaka. 

2.6. Reliabilitet och validitet för vald metod 

Vi har använt oss av flertal intervjuer vi anser att det gav oss en djupare förståelse av ämnet samt en 

bredare kunskap om hur internprissättning är strukturerad. Reliabiliteten anses vara hög eftersom 

personliga intervjuer utfördes med valda informanter. Detta bidrog med hög tillförlitlighet genom att 

                                                 
29

 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, 4., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006,pp.159-162 
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analysera informantens kunskap inom det berörda ämnet, men även genom att analysera informanternas 

reaktioner på de nya frågor som dök upp under intervjugenomförandet.  

 

För att stärka validiteten i studien identifierades personer med en direkt koppling till användandet av 

internprissättning. Vi anser därför att deras uttalanden är relevanta för undersökningen 

Det negativa som vi upplevde med valda metoden var den begränsning den gav oss. För att få en 

helhetsbild av hur internprissättning är strukturerad generellt på andra offentliga organisationerna så 

räcker det inte att använda sig av den framkomna analysen samt slutsats. Det kan vara så att 

internprissättningsprocess är strukturerat på ett annorlunda sätt inom andra offentliga organisationer. 

  

 
    

Figur 2.3 Empiri hanterings process. Egen bild. 

  

Intervju 

•Uppställande av de frågor som berör internprissättning 

• Svaren dokumenteras 

Analys 

• Svaren från intervjuerna tolkas 

•Diskussion 

•Koppling till teoretisk refrensam 

Slutsatser 

• Forskningsfrågor besvaras med hjälp av empiri och teoretisk 
refrensram 

•Ge en tydlig bild av internprissättning på SH 
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3. Referensram 

 

I detta kapitel beskrivs teorier som tycks ha direkt koppling och anses vara relevanta för att uppnå 

studiens mål. De teorierna som behandlas i detta kapitel är sådana teorier som täcker områden 

organisationsstruktur, NPM, ekonomistyrning, internprissättning. Det ligger då en stor fokus på 

internprissättningsteori och dess både för och nackdelar.  

 

3.1 Organisationsstruktur och styrning 

Organisationsstruktur kan vara antingen centraliserad eller decentraliserad beroende på hur den styrs.  

En mer decentraliserad organisation kan beskrivas som en organisation där beslutsmakten  delegeras till 

de olika enheterna utifrån bestämda riktlinjer. Maktutövningen i en centraliserad organisation ser ut som 

en hierarkisk pyramid där beslutsfattande sker högst upp i pyramiden.
30

  

 

Decentralisering av beslutsfattande framhålls vara förknippat med ett antal fördelar och nackdelar
31

. En 

fördel är decentralisering och beslutsfattande kan öka motivationen hos enhetscheferna på lägre nivåer 

vilket ger positiva effekter för organisationen som helhet. andra fördelen är att öka 

affärsorientiering,rationalisera och decentralisera verksamhetsbeslut. Nackdel som framhölls vid 

decentralisering är att informationen mellan ledningen och chefer blir inkonsekvent vilket resulterar i att 

uppföljningen av olika enheternas resultat begränsas.  Centralisering leder till att enheterna slås samman 

till en koncentrerad enhet vilket är en fördel ur kostnadsbesparingssynpunkt, emellertid medför en 

koncentrerad organisation ett trögare inre verkande organ, dels genom en ökad grad av byråkrati samt att 

informationsspridningen saktas ned. 

 

Organisationsstrukturen påverkar dessutom struktureringen av ekonomistyrningsprocesserna hos en 

organisation. När organisationsstruktur påverkar internprissättning, påverkar den även 

ekonomistyrningen eftersom internprissättning är en del av denna.  

 

                                                 
30

 Hatch, Mary Jo, Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Ny, svensk utg., Studentlitteratur, 

Lund, 2002,p.198 

31
 Anthony och Govindarajan 1998, p.212 



13 

 

Enligt Hatch, Anthony och Govindarajan finns det olika slags strukturer för olika organisationer
32

. Tre 

vanligt förekommande strukturer på lägre nivå är funktionsbaserad, divisionaliserad och matrisstruktur. 

 

3.1.1 Funktionsbaserad struktur 

De organisationer som inte klarar av en enkel struktur, kan administreras med hjälp av funktionsbaserad 

struktur. En organisation anammar denna struktur för att klara av en högre grad av differentiering. 

Under funktionsbaserad struktur delas den centrala ledningen in i olika ”funktioner”. Ledningen bär 

ansvaret för en stor del av organisationens arbetsprocesser, till exempel marknadsföring eller produktion 

och inköp enligt Anthony & Govindarajan. I beslutsfattandet inom en specifik funktion i ett företag ska 

funktionschefen ha en specialkunskap eller befattning.  Detta medför att dubbelarbetet begränsas vilken 

anses vara  en  fördel. Nackdelen med det kan vara att det är mycket svårt att mäta effektiviteten hos 

funktionschefen eftersom organisationsresultatet består av organisationens sammanlagda prestationer. 

Organisationen kan därför inte separera vinsten från de olika enheterna hävder Anthony och 

Govindarajan
33

. 

 

3.1.2 Divisionaliserad struktur 

I en divisionaliserad organisationsstruktur delas organisationen in i olika divisioner det kan bidra till, 

målen med implementeringen av divisionalisering är att öka affärsorientering, rationalisera och 

decentralisera verksamhetsbesluten
34

.Varje divisionschef ansvarar för sin egen division. Det finns olika 

fördelar med en divisionaliserad organisation, exempelvis underlättat beslutsfattande och ökat 

kostnadsmedvetande hos personalen vilket gör organisationen mer resultatinriktad. En nackdel med en 

divisionaliserad organisationsstruktur är att kortsiktig styrning. Vidare kan divisionalisering av 

organisationen medföra standardiseringsprocesser inom organisationen som kan förhindra 

effektivisering.  En tredje nackdel med en sådan organisationsstruktur är det dubbelarbete som kan 

inträffa på grund av fel vid implementering av divisionaliseringen.  

Hellström påpekar även några fördelar och nackdelar med  att divisionalisera. Den viktigaste fördelen 

med divisionalisering är att beslutet kan få konsekvenser  både på divisions- och företagsnivå. 

Divisionsledning och personal kommer att känna sig involverade vilket ger incitament för att de ska 

prestera bättre. Även ansvaret tydliggörs som konsekvens av detta. Vad gäller nackdelar så ökar 

exempelvis kostnader  samtidigt som kontrollmöjligheter minskar. Införandet av decentralisering ökar 

                                                 
32

 Hatch 2009, p.214; Anthony och Govindarajan 1998,pp.100-106 
33

Anthony och Govindarajan 1998,p.170 
34

 Ibid.,p.170 
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kostnader i form av att personalens kunskaper behöver vidareutvecklas. Detta  leder även till dubblering 

av vissa funktioner och att divisionerna kan riskera att förlora utvecklingskraft.
35

  

3.1.3 Matrisstruktur 

I vissa fall anses det inte vara fördelaktigt att impementera en enda organisationsstruktur som till 

exempel en funktionsindelade organisationsstuktur tillfredställande för att uppfylla organisationsmål, i 

dessa fall kan istället en matrisstuktur tillämpas. Tillämpningen av matrisstruktur innebär att man 

använder sig av flera organisationsstrukturer i samma organisation. Ett sätt att uppnå detta är att 

organisationen kopplar alla involverade enheter från olika strukturer med varandra till exempel 

marknadsindelade enheter med funktionsindelade enheter. Matrisstruktur gör det möjligt att acceptera 

olikheter inom organisationen. Införandet av matrisstruktur överger situationer där en enskild person ska 

ta på sig det slutliga ansvaret.
36

 

 

Hatch hävder att matrisstruktur uppstod för att en organisation ska kunna tillvarata fördelarna från både 

de funktionsbaserade och de divisionaliserade strukturerna. Syftet bakom matrisstrukturen är att 

kombinera den divisionaliserade strukturens mångsidighet med den funktionsbaserade stukturens 

effektivitet
37

.  

3.2 New Public Management 

NPM är den benämning som enklast beskriver de senaste tjugo årens förändringar inom offentlig 

sektor.  NPM fenomenet består av många idéer som har inhämtats från näringslivet och privata 

organisationers styrmetoder . Exempelvis har benämningen ”kund” fått ett stor betydelse, den har även 

börjat användas i många offentliga verksamheter. Ett annat exempel på att offentliga verksamheter 

börjat efterlikna mer publika företag är att de kräver en högre självständighetsgrad och att allmänheten 

backar upp interna och externa förslag. Boyne med flera hävdar att tillämpning av NPM drar in 

offentliga organisationer på den publika marknad, något som i sin tur gör det nödvändigt för 

organisationen att utveckla sina strategier
38

.  

                                                 
35

 Hellström, Mikael, Resultatenheter i kommunalteknisk verksamhet: struktur, process och effekt, Lund Business Press, Diss. 

Lund : Univ., 2002,Lund, 2002,p.10 

36
 Bruzelius, Lars H. & Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 9., helt rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004, 

pp.204-206 

37
 Ibid.,pp 204-206 

38
 Walker, Richard M., Brewer, Gene A, Boyne, George A, Avellaneda, Claudia N,ʽMarket orientation and public service 

performance: New public management gone madʼ? Public Administration Review, vol. 71, issue. 5, 2011, pp. 707-17 
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Innan uppkomsten av NPM tillämpades en annan modell benämnd för Progressive Public 

Administration (PPA). Det väsentliga i PPA låg i följande två managementdoktriner:  

1.Organisatorisk struktur och affärsmetoder i den offentliga sektor skulle särskiljas från den offentliga.  

2. Genom klart formulerade styrregler skulle det motverka tjänstemäns och politikers privata intresse.   

PPA modellen byggdes på förtroende. Man utgick inte från styrda regler eller  kontrakt i första hand för 

att kontrollera  relationen utan  man baserade istället det hela på förtroende. Den huvudsakliga orsaken 

för att använda sig av förtroende istället för kontrakt/regler var att det skulle spara resurser och skulle 

minska organisationens transaktionskostnader inom offentlig sektor.    

Under 1980-taletframfördes mycket kritik mot PPA modellen. Den offentliga sektorn började 

transformeras mot det som idag kallas för NPM. Med detta har det kommit fram en helt annan 

föreställning om den offentliga sektorn. NPM har en helt annan syn på förtroendets vikt i ekonomiska 

och sociala transaktioner.   

Huvudmotivet bakom införandet av NPM modellen var att göra den offentliga sektorn mer 

konkurrenskraftig. För att kunna styra en relation i ett nätverk ska man använda sig av kontrakt och 

kontrollfunktioner. Det nämns ofta att NPM vilar på två huvudpelare.
39

. Lena Agevall ger en tydlig 

beskrivning av NPM, hon delar in NPM i följande fem grundstenar:  

 styrning och kontroll  

  medborgare, kund och empowerment  

 ledningsroller och empowerment  

 disaggregering och konkurrens   

 nytt språk  

3.2.1 Motstridigheter i NPM 

 Almqvist redogör det för tre centrala delar av NPM- rörelsen: kontroll, konkurrens och kontrakt. 

Almqvist hävdar att det inte finns tillräcklig forskning som kan upplysa om NPM:s inverkan i praktiken. 

Detta har gjort det svårt att fastställa om NPM- rörelsen har varit ett misslyckande eller en succé
40

. 
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Agevall lyfter fram tre motstridigheter med NPM- konceptet
41

: 

 

Hon behandlar den första motstridigheten genom att formulera en frågeställning vem är, och var finns 

kunden? Kundaspekten är central i NPM- konversationen. Detta är inte alltid så enkelt att fastställa. Det 

kan vara den enskilda individen inom kundvalsmodellen. I andra fall kan det vara statsmän i form av 

beställare inom ramen för utförar-/ beställarmodellen. När även ägarperspektivet inom 

offentligaverksamheten blandas in blir det en ännu mer komplex process. Vem/vilka är ägare? Det 

uppenbara svaret är invånarna. 

 

En annan motstridighet som Agevall framhåller är att marknader är ett centralt område inom NPM. Man 

strävar efter att överföra flera funktioner så som fördelningsmekanismen från politiken till marknaden  

med en s.k. kvasi- marknad som bildas efter politiska beslut. 

 

Agevall pekar på en tredje motstridighet som handlar om att NPM stödjer både centralisering och 

decentralisering på en och samma gång. Tjänstemännen och deras chefer ska få större chans att handla 

fritt samtidigt som politiker ska ha ett större grepp i förvaltningen.  

 

3.2.2 Beställar-/utförarmodellen 

När ekonomiska läget för den offentligt sektorn blivit allt värre har de börjat söka efter andra 

organisationsformer. Tidigare placerades politikerna högst upp i pyramiden samtidigt som de i 

verklighet hade en begränsad möjlighet att påverka. Lösningen på detta dilemma kallas för 

funktionsdelning och rolluppdelning. En sådan organisationsstruktur skiljer mellan beställare, utförare 

och producenter.  

 

Modellen syftar till att ge en ökad konkurrenskraft. Beställaren har frihet att välja den leverantören som 

kommer med bästa villkor. Överenskommelse mellan parterna styrs av avtal. Tillämpningen av den nya 

organisationsformen ger politikerna en ny arbetsroll. Istället för att driva produktionen ska de folkvalda 

politikerna ägna sig åt det som gör dem till medborgarnas ombud. Medborgarna ska ha möjligheten att 

välja den skola eller den vård som de önskar sig istället för att bli hänvisad till den som finns. Med 

införandet av en sådan struktur får man institutionerna att inse att pengarna inte ständigt strömmar in. 

Det är medborgarnas val som det avgör storleken av institutionernas inkomster.
42
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3.2.3 Resultatenhet 

Vid beställar-/utförarmodell så är det vanligt förekommande att organisera sig i form av resultatenhet
43

. 

En enhet som självständigt ansvarar för en specifik affärsverksamhet utan att ha ansvar för det kapital 

som står till förfogande anses vara en resultatenhet, eftersom enheten är ansvarig för det åstadkommna 

resultatet. En resultatenhet kan förklaras som en enskild enhet med en egen chef som kan bestämma 

över båda kostnader och intäkter. Resultatansvar uttrycks i två olika formler, nämligen rent 

resultatansvar där intäkterna endast kommer från externa kunder eller artificiellt resultatansvar där de 

flesta enheterna bara har interna kunder med begränsad beslutsrätt över sina intäkter och kostnader. 
44

 

 

En enhets ansvar för resultatet reflekteras bäst när enheten ansvarar för en del av verksamheten 

samtidigt som överordnade enheterna ansvarar för det kapital som enheterna tilldelas. Enheternas 

resultat mäts då genom att mellanskillnaden mellan intäkter och kostnader beräknas. Det har varit 

populärt att fördela resultatansvaret i organisationerna under vissa perioder. Man har inte enbart menat 

den definitionen av resultatet som ovan utan även det resultatet som innehåller en muntlig beskrivning 

av prestationer i förhållande till de förbrukade resurserna. En sådan typ av resultatenhet bör vid en strikt 

gruppering betrakts som kostnadsenhet. Det är väldigt viktigt att tydliggöra innehållet av begreppet 

resultatenhet innan man  börjar använda den
45

. 

  

Hellström hävdar att en resultatenhet är ett sådant styrinstrument som kan studeras och analyseras från 

olika perspektiv, med detta menar han att man kan studera enheten genom att använda resultatenhet i till 

exempel internprissättningsteori, organisationsteori, transaktionskostnadsteori .
46

  

 

Olve och Samuelsson hävdar att resurser som behövs från andra delar av organisationen för enhetens 

verksamhet ska anskaffas på affärsmässiga grunder. Likaså är fallet för serviceenheterna, när de säljer 

sina tjänster internt blir de då enskilda resultatenheter.  Serviceenheten kallas ibland för artificiell 

resultatenhet när varken serviceenheterna som är säljare för tjänsterna eller de andra enheterna som är 

köpare av tjänsterna har nägra andra alternativ att välja emellan.
47

 

3.3 SUHF modellen 

SUHF är ett förbund som är en gemensam plattform för Sveriges högskolor och universitet. Förbundet 

är en plats där det diskuteras och tas ställning i olika högskolepolitiska frågor. Det är frivilligt att ansluta 
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sig till förbundet och det är ca ett 40-tal högskolor/universitet som är anslutna till detta förbund. De 

frågor som dessa högskolor/universitet rådgör om ger ett brett underlag för diskussion eftersom de är 

väldigt olika varandra till sina respektiv strukturer, storlekar och inriktningar. De frågor som SUHF 

arbetar med tillhör några utav dessa områden
48

: 

 högskolan som organisation 

 arbetsfördelning mellan lärosätena 

 forskarutbildning och forskning 

 samverkan mellan högskola och samhälle 

 samverkan med motsvarande organisationer i andra länder 

 den grundläggande utbildningen 

 resurser för universitet och högskolor inklusive full kostnadstäckning 

SUHF tog fram en ny redovisningsmodell för både direkta och indirekta kostnader i november 2007 och 

rekommenderade sina medlemmar att införa  modellen på deras högskola/universitet. Modellen har 

tagits fram av förbundet med huvudsyftet  att öka kostnadseffektiviteten. Vidare ska modellen ge en mer 

rättvisande fördelning mellan enheterna. Även implementering ska underlättas då den framhålls vara 

mycket enklare att följa än de tidigare modellerna, ambitionen var att den skulle resultera i bättre 

kontroll av högskolan/universitet samt bidra till en god intern styrning. Förbundets främsta mål är att 

alltid sträva mot full kostnadstäckning.
49

  

3.4 Internprestationer i offentlig sektor 

Många offentliga organisationer använder sig av interna prestationer. Det förekommer generellt i de 

stora organisationer där det finns många olika enheter, där varje enhet anses vara självständig med eget 

resultat. När en enhet bär ansvaret för eget resultat ökar deras incitament att sätta ett pris för interna 

prestationer
50

.  

 

Det uppstår interna prestationer inom offentlig organisationer när utbyte av tjänster sker i deras 

vardagliga arbetsprocess. Internprissättning på en offentlig organisation kommer till stånd när olika 

avdelningar handlar med tjänster emellan varandra. Det kan handla om allt ifrån administrativa till 

ekonomiska tjänster.
51
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Förutom det som har nämnts ovan så förekommer det interna prestationer i de olika enheterna. 

Exempelvis mellan olika serviceavdelningar vid reprationer, mellan ekonomiavdelning och 

försäljningsavdelning vid fakturering. 

 

3.5 Syften med internprissättning enligt Anthony och Govindarajan 

Det finns fyra syften med tillämpning av internprissättning inom en organisation.
52

   

 

   3.5.1 Att ge styreffekter på de beslut som fattas 

Internprissättning påverkar direkt beslutsfattandet i en organisation. Rätt värdering för interna 

prestationer gynnar både enheten och hela organisationen som helhet. Framöver kommer vi att se hur 

prissättning sker på olika sätt. En metod kan vara att man sätter priset motsvarande marknadspriset. 

Detta innebär att man får kunskap om vad en motsvarande prestation skulle ha kostat på en marknad 

jämfört med internt prestation. Följaktligen bedömer beslutstagaren om handel ska ske internt eller 

externt och om det är lönsamt eller nödvändig att ha verksamheten kvar. Det är nyttomaximering som 

styr, köparens val styrs av alternativet som ger den högsta nyttan.   

3.5.2 Motivera medarbetarna till ekonomisk tänkande för företagets/organisations bästa 

Om en resurs anses sakna värde ökar  personalens benägenhet att missbruka den resursen. Genom att 

kräva ”rätt” pris för resursen kan man lösa problemet, man kan få dem att tänka på den mängd av 

resurser som verkligen behövs för användning. Detta gynnar både enheten och företaget.   

 

 3.5.3 Rättvis bedömning av resultat i företagets/organisations olika enheter 

Intern handel utgör en kostnad för köpande enheten och en intäkt för säljande enheten, vidare kan man 

jämföra kostnaden med nyttan som uppstår. Om interna prestationer inte skulle generera intäkter så 

skulle det vara totalt ointressant för den producerande enheten att medverka med produktionen av dessa 

produkter/ tjänster.  Prissättning för interna prestationer utgör ett redskap för att ge en rättvisande bild av 

företaget som helhet och för att avspegla effektivitetsgraden hos de olika enheterna. 

 3.5.4 Att skapa ett gott underlag för prissättning gentemot externa kunder 

 Produkter/tjänster prissätts efter deras färdigställandegrad, när de passerar en enhet och går vidare till 

nästa bearbetande enhet. Vid varje enhet så beräknas priset genom att lägga ihop deras totala kostnader 

med ett vinstpålägg. Enheterna kräver en vinstspålägg på den bearbetade produkten/tjänsten för att 
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kunna överleva. I slutet av leden kan de totala kostnaderna identifieras och i sin tur kan de bli ett 

underlag för extern prissättning. 

3.6 Intern prissättningsmetoder  

Det finns i princip två huvudsakliga metoder för att bestämma interpriserna inom en organisation. Dessa 

är kostnadsbaserad och marknadsbaserad metod. Sedan finns det också en tredje metod som  egentligen 

är en kombination av både kostnadsbaserad och marknadsbaserad metod, som kallas för 

förhandlingsbaserad metod. Det är viktigt att veta att olika varor och tjänster prissätts på olika sätt. Vissa 

varor och tjänster prissätts efter marknadsbaserade priser, andra prissätts efter kostnadsbaserade priser 

medan en tredje form av prissättning fungerar i enlighet med förhandlingsbaserade priser. Det som 

avgör vilken metod som ska användas framgår av följande figur (se figur 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Metodval av internprissättning beroende på olika mål. Egen bild 

Internprissättning 
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3.6.1 Kostnadsbaserad prissättning 

Den vanligast förekommande formen av de ovan nämnda metoderna är den kostnadsbaserade metoden. 

Kostnadsbaserad prissättning anses vara den modell som ger bra styreffekter, det vill säga att priset ska 

vara optimalt för både säljare och köpare vid utnyttjande av resurser.  Det gäller att skapa en gemensam 

målsättning för organisationen och alla dess enheter
53

. 

 

Kostnadsbaserad prissättning är i sin tur uppbyggd av några olika metoder för att fördela. Exempel på 

metoder är: 

 

 Aktivitetsbaserad 

 Påläggsbaserad 

 Bidragsbaserad 

 

Fördelen vid användandet av kostnadsbaserade prissättning är att den är enkel att förstå vilket gör den 

till den mest användbara form av prissättning i praktiken. De flesta företag har tillgång till  de kalkyler 

om kostnaderna som behövs för att utföra kostnadsbaserad prissättning. En annan fördel som Eccels 

diskuterar är att prisvariationen minskar avsevärt vid fakturering till olika enheter om man tillämpar 

fullkostnadstäckning. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att mäta exakt vad varje enhet bidrar med
54

. 

 

Nackdelen med denna typ av prissättning är att det inte ger någon motivation för vidare utveckling på 

grund av prissättningen i verksamheten bygger på kostnaderna inom verksamhet, ifall kostnaderna höjs 

så höjs kostnaderna för internprestation också. 

 

Centralt fixerade priser 
 

Olve och Samuelsson konstaterar att det är den centrala enheten som fastställer priset, antingen ekonomi 

enheten eller controller. Det görs antingen på ett sätt där man optimerar värdering av priserna med 
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begränsade resurser med ständigt föränderliga priser och prestationer för att rikta mot det bästa totala 

resultat eller genom att göra det mer hanterbart. De centralt fastställda priserna kan faktiskt användas 

som underlag för att mer kalkylmässigt kunna styra utbud och efterfrågan. De kan då användas utan 

tydliga förklaringar i form av kostnader för leverantören eller möjligen tillkommande marknadspriser på 

likartade externa prestationer. 

 

Ett exempel på att göra det mer hanterbart är att i samband med upprättandet av budget är att skapa 

prislistor för alla möjliga administrativa tjänster som görs i ett företag. Ett annat exempel kan vara att  ta 

ut högre interna hyror på lokaler som är av mindre betydelse. För att öka intresset för användning av 

dem alternativt kan man erbjuda fri entré till sina lokaler. Det främsta målet med centralt fastsällda 

priser är att undvika konflikter kring internprissättning. 

 

Fördelar och nackdelar som är förknippade med centralt fixerade priser inkluderar: 

Fördelar: 

 Priserna bestäms i förväg vilket gör att det skapas en stabil värderingsgrund för de inblandade 

enheterna. 

 Centrala enheten behåller makten genom att justera priserna upp/ ner påverkar de efterfrågan och 

utbudet. 

 

Nackdelar: 

 Den kan upplevas som en centralistisk metod, speciellt om organisationen är uppbyggt på ett 

sådant sätt att allt annat ansvar i organisationen är decentraliserad. 

 Centrala enheten har dock ansvaret att se till att de fastställda priserna ska följas upp och de ska 

även stå  för de konsekvenserna  som kan uppstå till följd av sina beslutstaganden. 

 

Denna metod kan vara mycket intressant om internprissättning har fått stor betydelse i organisationen, 

metoden har högre acceptansnivå vad det gäller mindre ekonomiska prestationer.
55

 

 

3.6.2 Marknadsbaserad prissättning 

Utgångspunkten för marknadsbaserade prissättning är den fria marknaden. Detta är det teoretisk bästa 

sättet att bestämma interna priserna och är även praktiskt i de flesta fall. En fördel med denna metod är 
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att man identifierar sin position på marknaden. När de interna enheterna saknar effektiv konkurrenskraft 

så går intern handel förlorad och detta i sig är en stark motivation för var och en av enheterna att 

förbättra sin konkurrenskraft.  Ur konkurrensperspektiv betraktas de interna enheterna inom en och 

samma organisation som enskilda enheter eftersom de konkurrerar på lika villkor som externa 

organisation
56

. 

 

Huvudtanken är att den interna enheten inte ska ha högre kostnader vid produktionen av en vara/tjänst 

än vad externa enheten skulle ha haft. Om så är fallet vad har den interna handeln för nytta för de 

inblandade enheterna? De kan lika gärna köpa från externa aktörer och avveckla interna handeln. Det är 

nämligen stora fördelar med intern handel, inte minst när det gäller att man slipper betala för 

transaktionskostnader.  Det kan handla om lokalhyror, förvaltningskostnader, juridiska kostnader med 

mera. Det är den enda ekonomiska fördel som uppstår och detta fenomen kan benämnas som intern 

rabatt, vilket leder till att man köper internt i företaget.  

 

En nackdel med marknadsbaserade prissättning kan vara att de externa leverantörerna sänker priserna 

för att locka organisationen att köpa externt  vilket på sikt kan eliminera den internt producerande 

enheten. Det ska framhållas att det ofta föreligger vissa svårighet vid bedömning av likvärdighet för 

produkter/tjänster som produceras av olika leverantörerna både externt och internt.
57

 

3.6.3 Förhandlingsbaserad prissättning 

När det gäller förhandlingsbaserad prissättningsmetod så har både köpare och säljare en förståelse för 

marknadssituationen och kostnadsbasen. Innan en affärstransaktion sker så förhandlar säljaren och 

köparen med varandra och kommer fram till ett gemensamt pris. Förhandlingsprocessen i sig ger en 

förståelse för att de ska klara av den befintliga marknadens regler. Dialogen mellan säljaren och köparen 

kan leda fram till att man kommer på intressanta idéer om hur samarbetet mellan aktörerna ska 

utvecklas. 

 

Denna metod kan ha sina fördelar vid höga marknadspriser, genom att diskutera priset mellan säljare 

och köpare så är det alltid enklare att komma överens om ett lämpligt pris för båda parterna. 

Sannolikheten för att en affärstransaktion i detta fall blir genomförd är mycket större än om priset hade 

bestämts efter marknadspriser. Genom att använda sig av denna metod kan både köpare och säljare 
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behålla sitt självbestämmande när det gäller att sälja och köpa internt eller externt. Detta ger båda säljare 

och köpare stark motivation för att genomföra transaktionen. 

En av förhandlingsbaserad prissättning fördelar anses vara att diskussioner avseende priset leder till 

växande samarbete mellan de olika enheterna inom företaget, men vid en misslyckad diskussion kan det 

i vissa fall skapa problem mellan enheterna.
58

 

 

Anthony och Govindarajan hävdar att till sin fördel kan vissa aktörer utnyttja denna metod när en 

förhandling äger rum mellan två ojämnbördiga parter genom exempelvis följande handlingar: 

 

 En skicklig förhandlare kan skaffa sig prismässiga fördelar genom att förhandla externt och 

bortse från den interna producerande enhetens bästa.  Risken är att det blir för hög koncentration 

på förhandlingsprocessen. 

 

 Om den ena parten saknar full förståelse för resultatutfall av olika handlingsalternativ för att 

uppnå företagets optimala så förutsetts det att förhandlarna ska vara jämbördiga, det vill säga att 

de ska ha tillräcklig med förhandlingskunskap. 

 

 Partena bör ha ett neutralt utgångsläge. Exempelvis om säljaren manipulerar stora delen av 

marknaden så kommer det troligtvis påverka prissättning vid förhandlingen. 

 

 Det är en process som är tidskrävande, vilket innebär att istället för att tillbringa tiden för att 

utveckla verksamheten så ägnar man tiden åt prisförhandlingen.
59

 

3.6.4 Sammanfattning av metoder:  

 

Nedan presenteras sammanfattning av metoder( se tabell 3:2): 
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 Marknadspris Kostnadsbaserat pris Förhandlingsbaserat 

pris 

Autonomi Ger goda möjligheter 

till autonomi 

Prisbasen i sig hindrar ej 

autonomi. Kan 

emellertid uppfattas som 

auktoritär då priset 

fasställs centralt. 

Uppnås genom 

förhandlingen. 

Beslutsunderlag I flertalet fall bra, kan 

ge problem vid ledig 

kapacitet 

Helt beroende av 

påläggets storlek. Priset 

inget alternativvärde. 

Rationalitet granskas ej. 

Resultatfördelning Idealt då fördelning 

återspeglar resp. 

divisions insats där 

jämförelse skett mot 

marknaden 

Helt beroende av 

påläggets storlek. Kan 

upplevas som 

godtycklig. 

Risk att 

förhandlingsstyrka i för 

stor utsträckning blir 

avgörande. 

Kommentar Finns ej etablerat 

marknadspris kan 

approximativa pris 

användas. Justeringar 

av priset kan också 

göras 

Metoden innebär att 

säljaren på sina 

kostnader lägger ett 

pålägg. Påläggets 

storlek kan fasställas 

centralt eller via 

förhandling. 

 

Kan vara olika 

omfattande. 

 

Figur 3.2 Internprissättnings grundformer60 

 

3.8 Fördelar och nackdelar med internprissättning: 

Avslutningsvis presenteras ett antal för och nackdelar som sägs vara associerade med 

internprissättning.
61

  

Fördelar: 
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 Debitering för en intern prestation ger positiva effekter på företagets resursförbrukning, det vill 

säga att resursförbrukningen blir lägre. Det ger en överblick om vad en resurs kostar för den 

enskilda enheten inom verksamheten och på så sätt vet man vilken nytta den specefika resursen 

generar för enheten. 

 Intern debitering ger bättre underlag för beslutsfattande vid fria valmöjligheter att välja mellan 

interna och externa prestationer. 

 Att det inte ska kännas som att resurser är ”gratis”, förändrar medarbetarnas tankesätt och får 

dem att handla mer ansvarsfullt vid hantering av resurserna. 

 Med interndebiteringar kommer samtliga enheterna ett steg närmare det slutliga resultatet, 

genom att införa resultatansvar på enhetsnivå så strävar samtliga enheter för ett bättre resultat. 

 

Nackdelar: 

 Det är svårt att sätta priserna internt, risken finns att användning av resurserna inte optimieras. 

  Att implementera internprissättning är en avancerad och kostnadskrävande process, det finns 

risk för att nyttan blir lägre än kostnaden. 

 Det blir hög koncentration på interna förhandlingar eftersom det är alltid enklare att förhandla 

internt än externt. 

 Intern debitering kan leda till suboptimering, olika nyttomaximering för olika enheter kan stå i 

strid med varandra i vissa fall och det försämrar företagets resultat. 

 Redovisningssystemet för företaget blir komplex och kräver mycket tid vid upprättandet av 

slutliga resultat. 

 

3.9 Sammanfattning av referensram 

Referensramen inleds med organisationsteori som förklarar organisationsstruktur utifrån hur 

organisationer styrs. Teorin hävdar att en organisation kan antingen vara centraliserad eller 

decentraliserad. Vidare presenteras begreppen centraliserad, decentraliserad och även för och nackdelar 

med båda alternativen. Slutligen tas olika organisationsstrukturerna upp. 
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NPM är den benämning som beskriver de senaste tjugo årens förändringar inom offentliga sektor. 

Inspirationen för fenomenet har kommit från de privata organisationerna. I allt större utsträckning har de 

offentliga organisationerna drivits och styrts som privata organisationer. Detta eftersom man vill se att 

de offentliga organisationerna blir mer konkurrenskraftiga. För att kunna styra en relation i ett nätverk 

ska man använda sig av kontrakt och kontrollfunktioner. Vidare diskuteras dess motstridigheter . 

 

SUHF är ett förbund som fungerar som en gemensam plattform för Sveriges högskolor och universitet. 

SUHF tog fram en ny redovisningsmodell för både direkta och indirekta kostnader i november 2007 och 

rekommenderade sina medlemmar att införa modellen i deras högskola/universitet. Modellen har tagits 

fram av förbundet med målet att förbättra kostnadseffektivitet, ge en mer rättvis fördelning mellan 

enheterna och leda till förenkling av intern prissättningen. 
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4. Empiri 

 

Detta kapitel presenterar empirin utifrån en historisk bakgrund och studieobjektets organisation 

struktur. Vidare sammanställs svaren från informanterna. Slutligen presenteras en sammanfattande 

översikt över alla genomförda intervjuer. 

 

4.1 Högskolans bakgrund 

SH grundades år 1995 efter ett beslut från riksdagen. Man hade under en längre tid utrett behovet av en 

ny högskola. De främsta orsakerna bakom grundandet var bland annat hög arbetslöshet och stora 

segregationsproblem i södra Stockholm. En annan faktor var det att Stockholms universitet inte kunde ta 

emot flera studenter, sammantaget låg detta till grund för att bygga en självständig högskola i södra 

Stockholm.
62

 

 

Initialt så skulle SH finansieras till en stor del av Östersjöstiftelsen, vilket medförde att forskningen 

skulle inriktas på Östeuropa och Östersjöregionen. Östersjöstiftelsen bildades den 23 juni 1994 med 

hjälp av kapital från löntagarfonderna.  

 

SH fick i juli 1997 rätt att för första gången att utfärda kandidatexamen i ämnena såsom 

nationalekonomi, statsvetenskap, kemi och molekylärbiologi, etnologi, företagsekonomi och 

kulturgeografi och tyska. Efter det har SH fått bredare utexamineringsrätt inom de flesta 

utbildningsområden.
63

 

 

SH är anslutet till SUHF och använder sig av deras nya redovisningsmodell för redovisning av direkta 

och indirekta kostnader. Denna modell anses vara mer rättvist och kostnadseffektivt när det gäller intern 

styrning i förhållande till den tidigare modellen som baserades på en genomsnittlig prislapp utifrån 

direkta kostnader. 
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4.2 Organisation 

 Det är styrelsen som ansvarar för att alla uppgifter fullgörs och de kontrollerar alla angelägenheter i 

skolan. Detta betyder att det anses vara det beslutande organet inom organisationen och har bland annat 

inflytande över fördelning av interna resurser. Styrelsen har även i uppdrag att sköta budget, 

årsredovisning och delårsrapporter. 

 

Ledningen består av en rektor med befattningen myndighetschef Rektorn ansvarar för högskolans drift 

och direktverksamhet. Utöver rektor finns det även en prorektor som ska kunna ta över rektors uppdrag 

vid dennes frånvaro. Det finns även en förvaltningschef som ansvarar för organisationens förvaltning. 

 

Fakultetsnämnden har till uppgift att utföra löpande kontroller för att bevara en hög kvalitétsnivå på sina 

utbildningar, att ordna och att göra en plan för grundutbildningen, samt sköta fördelningen av 

forskningsanslag mellan olika institutioner. 

 

Centrala förvaltningen på Södertörns högskola består av 9 olika enheter/avdelningar. 

Centralförvaltningen har en förvaltningschef.  Varje enskild avdelning har en egen 

avdelnings/enhetschef. nedan presenteras SH:s olika enheter/avdelning: 

 

 

 

 Avdelningen för IT 

 Avdelningen för husservice 

 Avdelningen för information och kommunikation 

 Avdelningen för personal-och kompetensförsörjning 

 Ekonomiavdelningen  

 Enheten för registratur och arkiv 

 Funktionen för ledningsstöd 

 Studentavdelningen 

 Utbildnings-och forskningskansliet 
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SH har sex olika institutioner, varje institution har en egen chef som kallas för prefekt.  Prefekten har 

vetenskapligt ansvar och är pedagogisk ledare för institutionen. Institutionernas huvudansvar ligger i att 

utföra forskning och utbildning. De har fullständigt ansvar för hela verksamheten vilket inkluderar 

ekonomi, lokaler, arbetsmiljö, personal och studenter. De sex institutioner vid SH är:
64

 

 

 

 Institutionen för kultur och kommunikation 

 Institutionen för genus, kultur och historia 

 Institutionen för livsvetenskaper 

 Institutionen för ekonomi och företagande 

 Institutionen för samhällsvetenskaper 

 Institutionen för kommunikation, medier och IT 

 

Biblioteket på SH är ett gemensamt för alla institutioner. Den består av tre olika enheter, enheten för 

media och Web, enheten för lärande och forskarstöd och enheten för kundservice. Till biblioteket hör 

även IT funktionen som ligger direkt under ledningen
65

.  
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http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=institutioner_1307531215512#!/p3/ext/content.nsf/aget?
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Figur 4.1 Organisationsschema på Södertörns högskola66 

 

4.3 Sammanställning av intervju med ekonomichef på högskolan 

Antal år på befintlig position samt arbetsuppgifter 

 

Respondenten har innehaft denna befattning sedan tre år tillbaka. Informantens ansvarsområde omfattar 

ekonomiredovisning där bland annat detaljerad ekonomihantering för alla enhetrna utförs. Vidare inom 

ekonomihantering igår dessutom förvaltning för alla ekonomisystem, intern budgetering, budget 

uppföljning och även en del upphandling. 

 

Skolans budget 

Enligt informanten bestäms skolans budget av styrelsen. SH får pengar från staten i olika anslag vilket 

vidare fördelas mellan de olika verksamheterna. De huvudsakliga inkomsterna kan delas in i tre olika 

delar nämligen grundanslag, forskningsbidrag samt intäkter via utbildningsuppdrag. Sammantaget utgör 

dessa tre inkomstkällor en summa om ca 600 miljoner kronor, utgifterna står i partiet med inkomsterna. 

                                                 
66

http://webappo.web.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/om_sodertorn_1315377849400_organisationsschema_120113_sv_pdf/$File/

Organisationsschema_120113_sv.pdf 
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Internprissättning på SH 

Informanten framhåller att internprissättning på SH tillämpas i linje med de lagar och regler som 

lärosätet lyder under. Grundprincipen är självkostnaden vilken består av direkta och indirekta kostnader. 

Utifrån kostnadsbärarens lönekostnader ska kostnaderna fördelas. Denna fördelningsprincip används för 

alla de gemensamma kostnaderna, men på lite olika sätt, dels av den modell som högskolan använder sig 

av och dels så tar man betalt på två olika sätt. Användarna betalar till IT och husadministration i 

förhållande per arbetsplats. Det finns gemensamma kostnader, arbetsplatskostnader och interna inköp. 

 

Man handlar för det mesta internt när det gäller utbyte av tjänster och resurser. Grundtanken är att 

enheterna på högskolan ska använda sig av interna resurser, om behovet finns att handla externt förutsatt 

att det inte går att lösa intert, så kan man få tillåtelse att göra det. Ett exempel är bokning av tentalokaler 

som sker vid tillfällen när det är många som skriver och det inte finns tillräckligt stora lokaler internt.  

Sedan berättar informanten att man tidigare använde sig av en genomsnittlig prissättning av resurser och 

tjänster denna har avskaffats och numera används kostnadsbaserad prissättning. Högskolan har använt 

sig av internprissättning för intern styrning ända sedan högskolan bildades. När det gäller SH ur 

organisationshänseende anser en form av matris, det är många självständiga ekonomiska enheter som 

handlar med varandra. Det finns en ganska stor verksamhet där man hyr och lånar lärare från varandra. 

De tjänster som utnyttjas mest på högskolan är just lånet av lärare samt lån av övrig personal. När en 

lärare hyrs av en annan institution än faktureras det på olika sätt beroende på om det är en planerad 

utlåning i förväg eller inte. Är det planerad så ligger det i hela systemet och om det inte är planerad så 

faktureras den berörd institution. 

 

Åsikter om internprissättning 

Informanten uttrycker att användning av internprissättning ger rättvisare kostnadsfördelning men intern 

debitering kostar också. Det är en avvägning. De har ett krav att rätt pengar ska användas inom rätt 

verksamhet, d.v.s. forskningspengar ska användas till grundutbildning och vice versa. Det är bra för 

styrning och utgör ett beslutsunderlag som påvisar vilka ämnen det går bra för. I nuläget så försöker de 

faktiskt att minska användandet av internprissättning, framförallt inom administration. 

Ekonomimodellen som sådan kan bli svåröverskådlig när man håller på med olika typer av 

internprissättning. 

 

Huruvida internprissättning leder till effektivitet så är svaret både ja och nej. Den har sina fördelar och 

nackdelar, fördelen är att den ger en rättvisande bild, ifall man inte använder sig av internprissättning så 

uppfattas inte resuesens värde och den missbrukas väldigt enkelt eftersom den är ”gratis”. Det ska finna 
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en styrning kring det hela som visar att saker och ting kostar och de ska debiteras.  Det är en  bedömning 

av olika typer av kostnader beroende på vad det är för något, nackdelen är att det är tidsödande. 

 

4.4 Sammanställning av intervju med prefekter från olika institutionerna på SH  

4.4.1Intervju med prefekt på institution nr.1 

 

Antal år på befintlig position samt arbetsuppgifter 

Informanten har arbetat i drygt 3 år på institutionen och dennes arbetsuppgifter består av 

personalansvar- att ha medarbetarsamtal med personal, budgetansvar, ekonomisk ansvar, vetenskapligt 

ansvar, se till att det pågår en kvalitativ forskning bland forskare på institution, ett pedagogiskt ansvar, 

att det görs kursplaner och ansvar för studenternas arbetsmiljö. Sammantaget kan man säga att 

repondenten ansvarar för en bättre arbetsmiljö för alla som jobbar på institutionen. Informanten är också 

en lärare på högskolan samt har beslutsrätt som prefekt på institutionen. 

 

Institutionsbudget 

Informanten berättar att det är fakultetsnämnden på högskolan som bestämmer vilka utbildningsprogram 

som ska anordnas av institutionerna. Institutionerna får sina utbildningsuppdrag med ett på förhand 

bestämt takbelopp, det vill säga ett internt maximalt ersättningsbelopp som ska kopplas till ett antal 

helårsstudenter. När det gäller intäkter så får vi in pengar som är fastställda efter respektiv anslag. 

Exempelvis forskningspengar ska enbart användas till forskning och grundutbildningspengar enbart till 

studenter. 

 Grundutbildningsanslag baseras på studentpeng och delas upp bland antalet studenter. 

Institutionen får betalt per student. Varje högskola har ett studenttak, högskolan får inte  ta in 

mer studenter än vad taket tillåter. Går man över gränsen så får man inte betalt för det 

överskjutande antalet studenterna.  

 Forskningsanslag ges av staten också. Det varierar beroende på om det är en högskola eller ett 

universitet. En högskola får ett mindre forskningsbidrag än vad ett universitet kan få. 

 Externa forskningsbidrag kan erhållas genom ansökan via exempelvis Östersjöstiftelsen eller 

Vetenskapsrådet. Forskarna fyller i ansökan för sina projekt först, därefter får forskarna 

eventuellt pengar till projekten och dessa bidrag kommer in till högskolan. 
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 Uppdragsutbildningar som säljs till externa kunder, t.ex. en kommun köper undervisning från 

högskolan. 

Budget för institution i fråga ligger på ca 46 miljoner kronor för år 2012. 

Internprissättning på SH 

Tidigare så fanns det en fast internprislapp, sedan införde man ett nytt redovisningssystem 2010, där 

man då började använda sig av faktiska kostnader. Den baseras efter vad varje individuell lärare tjänar. 

Det är ens egen lön som bestämmer och det är olika beroende på vad en lärare kostar under en månad.  

Förvaltningsdirektören bestämde sig för att införa det här systemet sedan avslutade han sin tjänst här.   

      I princip ska de använda sig av intern handel när de kan, om inte kompetensen finns tillgängligt i skolan 

kan det bli annorlunda. Det är kursansvarig/ämnesansvarig som ska bestämma om en resurs ska hämtas 

internt eller externt. Det ämne som handlar mest externt är turistvetenskap, i det ämnet anlitas många 

externa lärare. Enligt informanten så hyr/köper skolan in väldigt lite från andra institutioner.  

Lärarutbildning på skolan är väldigt stor, de har inte många egna anställda. De hyr/ köper all personal 

från många olika institutioner framförallt från statsvetenskap, historia, religionsvetenskap, matematik, 

naturvetenskap. I och med att lärarutbildning är väldigt stor så blir det många inköpta timmar, och 

mycket intern fakturering. Beroende på olika lärarens månadslöner så kan intern fakturering se väldigt 

komplex ut. Det påverkar institutioner på väldigt olika sätt. Ekonomiavdelningen beskattar dem för 

lokalerna och tjänsterna som de hyr in. Man har använt sig av internprissättning sen tidigare, då använde 

SH sig av fastpris men nu använder högskolan sig av de faktiska kostnaderna. 

      Gällande tjänster som ingår i internhandel så svarar informanten att de har ett system där de betalar för 

arbetsplatsen, institution betalar hyra för rummen per kvadratmeter och så betalar de 

arbetsplatskostnader d.v.s. för en dator, en telefon i form av fast pris. Informanten tror att kostnaden 

ligger på 41 000kr per år/ arbetsplats. Delar två personer på ett rum är det dubbla arbetskostnader 

eftersom det är dubbla arbetsplatser. Det finns tentamens kostnader och där betalar institutionen per 

student som skriver, då har man olika prissättning beroende på vilken dag tentamen går. Måndag till 

torsdag är det halva priset jämfört med fredag till söndag. Det är dubbelt så dyrt. Vid större antal 

studenter så kan det vara en betydande summa. I princip så använder de flesta enheterna sig av 

internhandel, det enda avvikande är centrala förvaltningen bortsett från IT-avdelningen. De ingår inte i 

den generella Over Head(OH) som andra avdelningarna gör. Deras institution har en egen IT tekniker så 

de hyr inte några tjänster från IT avdelningen. 
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Åsikter om internprissättning 

      All internprissättning och intern debitering tar jättemycket tid. Man vill skapa ett incitament för att inte 

känna att resurser är gratis för att de inte ska missbrukas. Om det inte skulle exempelvis  interndebiteras 

vid bokning av undervisningslokal så skulle en institution för säkerhetsskull boka flera tider än vad de 

verkligen behöver. Detta i sig skulle missgynna institutionerna. Det är ett komplex system, det är svårt 

att prissätta exempelvis vad en lokal skulle kosta per timme. Att ta fram en sådan värdering kostar också 

pengar. Informanten skulle själv använda internprissättning så lite som möjligt men det kan behövas 

något som tydliggör hur priserna sätts. De sätter inga priser själva, det bestäms centralt. Ibland har de 

väldigt svårt att förstå hur fördelningarna går till.  

      Man försöker vara rättvis men man är dålig på att kommunicera, hur man har tänkt och hur priserna är 

satta. Exempelvis de forskningsbidrag som kommer in till skolan kan vara ojämnt fördelade, deras 

institution får väldigt lite till forskning medan de andra får väldigt mycket. Anledning till att de får lite 

pengar i forskningsbidrag påstås vara att de har få forskare, men för att anställa fler forskare så behöver 

de forskningsbidraget. Vi har få lärare med mycket studenter medan andra institutioner får mer i 

forskningsbidrag trots att de har färre studenter. Det upplevs som orättviss fördelning i vissa fall trots att 

man försöker vara rättvis.  

 Å ena sidan ger internprissättning effektivitet men å andra sidan tar den mycket kraft och tid, till 

exempel stor användning av interna tjänster resulterar i interna faktureringar som kostar mycket. Det 

gynnar SH i sin helhet, informanten påstår att de vet att saker och ting kostar och man försöker hålla 

nere kostnader så mycket de kan.  Det är interna saker som kostar, det är bra att få en prislapp på de 

interna tjänster som de använder sig av eftersom det är ju skattebetalarnas pengar. Andra fördelar är att 

man får en uppfattning om vad saker och ting kostar och användandet av dem effektiviseras. Nackdelen 

är att det är dyrt och mycket tidskrävande. 
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4.4.2 Intervju med prefekt på institution nr.2  

 

Antal år på befintlig position samt arbetsuppgifter 

Informanten har arbetat som prefekt på lärosätet i 5 år och har personal och ekonomiansvar för 

verksamheten inom institutionen. 

 

Institutionsbudget 

Enligt informanten bestäms budgeten av högskolans ledning, hur mycket pengar de får in för forskning 

och grundutbildning, sedan så ansöker forskarna för forskningsbidrag hos externa forskningsfinansiärer. 

Grundutbildningspengar och forskningsansatser går via skolans ledning. Det är högskolan som förvaltar 

forskningspengarna, de är inte forskarnas egna pengar. Pengarna har en dedikering, det vill säga de ska 

användas till det syfte de har sökts till. Budgeten bestäms av institutions styrelse. 

Internprissättning på SH 

Informanten medger att de kan hyra en lärare på högskolan från andra institutioner, och då blir det 

interndebitering. Institutionen betalar för lärarens lön samt kringkostnader. Institutionen betalar en del 

av lärarens arbetsplatskostnader beroende på hans/hennes inlåningsgrad. De betalar avgifter per 

arbetsplats, per dator till en annan enhet som heter avdelning för husservice och avdelningen för IT. 

Husservice står för städning, Kaffe, toapapper med mera, det betalas via arbetsplatskostnaden. Det är en 

summa per år och det räknas på hur många datorer varje arbetsplats har. Det finns ytterligare en kostnad 

som de intern debiteras för och det är IT. De abonnerar en tekniker beräknat på deras behov och det lyfts 

av dem i form av OH kostnader. Sedan så har de tentamenskostnader, när man bokar en lokal. När man 

bokar en tentamenslokal så räknas kostnad för intern debitering på antalet studenter som tenterar. Det 

finns olika prislappar på dem beroende på vilken dag tentamen sker. 

De får in väldigt lite i intäkter samt att de har väldigt stora kostnader när de hyr in lärare från andra 

institutioner. De hyr en in del men det är bara några enstaka som hyr från dem. De använder sig av 

kostnadsbaserat system för dela på kostnader. Informanten var osäker om hur länge de har använt sig av 

internprissättning men den har funnits så länge de har sysslat med intern handel. Man beräknar hur 

mycket en lärare ska kosta att hyra in och det bestäms av dennes lön och kringkostnader. Det är alla 

enheter som är involverade i det här, men centralavdelningen har även bakat in det i sin tilldelning. 
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Åsikter om internprissättning 

Informanten anser att det var väldigt bra när man införde internprissättning men nu är det mycket 

administration kring det. Man blir mer och mer kostnadsmedveten vid användandet av 

internprissättning. Innan man började kräva hyra för användandet av lokaler var det jättesvårt att hitta en 

ledig lokal, nu när man betalar en hyra för användning av en lokal har det blivit lättare att få tag på en 

lokal. Det här var ett positivt i det hela men samtidigt undrade informanten om det hela inte har gått över 

målet. T.ex. varför kan man inte slå ihop en lokalhyra och arbetsplatskostnader i en och samma post? 

Det blir väldigt mycket byråkrati och mycket räknande. Man vill inte bli högbeskattad. Man vill spara, 

man suboptimerar en hel del. Man behöver fundera över om det är så himla bra att ha det som det är 

idag. Informanter anser att det är tid att hitta efter ett ännu effektivare system.  Fördelen är just 

kostnadsmedvetenhet, att man ser  att saker och ting kostar. Nackdelen är att det är mycket byråkrati 

inblandat, informanten tycker att man skulle finna ett mellanläge för att optimera både medvetenheten 

och minska byråkrati. 

 

4.4.3 Intervju med prefekt på institution nr.3 

 

Antal år på befintlig position samt arbetsuppgifter 

Informanten har jobbat på befintlig position i ca 1 år och har i ansvar att sköta hela verksamheten och 

ekonomin, se till att budgeten levereras och uppföljs. Dessutom har informanten yttersta ansvar för både 

pedagogik och vetenskap på institutionen. 

 Institutionsbudget 

Enligt informanten ligger institutionens budget för 2012 i storleksordning 80 miljoner kr. De får budget 

ramar vad gäller grundutbildning. Budgeten går till två huvudsakliga delområden, nämligen  utbildning 

och forskning. Budgeten för grundutbildning bestäms av de statliga anslag som högskolan får och det är 

högskolan som delar ut det till institutionerna utifrån olika fördelningsprinciper. Sedan styrs 

forskningsbudget som består till största delen av projektforskning, av anslag från andra forsknings 

finansiärer som Riksbankens jubileumsfond, Östersjöstiftelsen, Vetenskapsrådet. Budgeten bestäms av 

om man får pengarom så är fallet då upprättar man separata budgetar för forskningsprojekt. Sedan finns 

det de mindre statliga forsknings anslagen, de brukar kallas för fakultetsmedel. Det används bland annat 



38 

 

för att finansiera en del av skolans doktorander och en del går till högskolans olika ämnen. 

Uppdragsutbildning är inte stort för denna institution. De har i dagsläget bara en uppdragsutbildning. 

Det är olika kommuner och myndigheter som brukar vara kunder till dem. 

Budgeten planeras av institutions prefekt och ekonomiansvarige. Man beräkner den, men därefter måste 

förslaget godkännas av institutionens styrelse. Planering och uppföljning av budget är prefektens ansvar. 

Underlaget som används vid planeringen av budget är i första hand de bemanningsplaneringar som till 

exempel olika ämnen och utbildningsprogram lämnat in. Sedan måste de stämmas av och revideras. 

Lönekostnaden är egentligen den enda utgiften som betyder något. Det är budgeten som avgör hur 

många lärare och forskare man har råd att anställa. Lönekostanden är det avgörandet för det hela. 

Internprissättning på SH 

Informanten beskriver att institutionen tidigare hade något som hette interndebitering. Då satt alla 

ämnesansvariga med uppgifter om vart de hade lånat ut lärare, till vilka olika institutioner och vilken 

omfattning. Sedan så gjorde man helt enkelt en separat debitering med hjälp av schablonberäkningar 

som fastställdes varje år där det framgick hur mycket de timmarna fick kosta. Sedan skickades den ut till 

den som hade hyrt in  läraren. Men det här systemet är i princip avskaffat, från och med ett par år 

tillbaka skall allting konteras direkt via ett personalhanteringssystem. En tjänst ska delas upp på de olika 

verksamheter han/hon jobbar på, därefter ska det skickas vidare direkt in i lönesystem. Det beror helt på 

det antalet timmar en lärare jobbar på den verksamheten. Då gäller den lön man har, till exempel att hyra 

en professor kostar mer än att hyra in en lektor. Man utgår ifrån den lön som denne får ifrån 

institutionen. Systemet är inte så enkelt, allting sker manuellt. Någon måste sitta och räkna ut det där 

och lägga in det i systemet. Det blir ganska ofta förändringar och det är ett rätt så svårt system.  Det är 

ingen prissättning i och för sig, det är en persons lön som fördelas upp och det är inte förhandlingsbart. 

Det är köparens marknad, om lärarutbildning eller något annat program vill låna en viss lärare så hör de 

av sig och sedan blir det en förhandling mellan program och den ämnesansvarig. 

 Man kan säga att lärarutbildningar är den största uppdragsgivaren utanför institutionen. De har 

sammanlagt åtskilliga tjänster som är uppbundna åt lärarutbildning, uppskattat till ca 10 heltidstjänster. 

Det är absolutden största delen av institutionens intern handel, sedan finns det även några 

utbildningsprogram som drar rätt mycket lärarkraft. De här typerna av inkomster ligger på ca 10 % av 

institutionens totala intäkter. Gällande intern prissättningsmetod hävdar informanten att alla kostnader 

såsom löner, OH kostnader. En person ska bära alla sina kostnader det vill säga, lön och kringkostnader, 

arbetes rum. Grundprincipen är att använda kostnadsbaserad metod  och det fiinns ingen vinstsyfte vid 
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internhandel. Det enda sättet att generera vinst är vid utförande av extern uppdragsutbildning. Det är en 

offentlig verksamhet och allting ska i princip gå jämt upp.  

      Timmarna är som handelsvaror, lärartimmar i synnerhet. Utöver det tillkommer hyra för arbetsrum, 

datorer, deras andel av skolans ingripande infrastruktur exempelvis tillgång till bibliotek. Det är timmar, 

vilken procent av tjänsten som de räknar på hela tiden.  Informanten beskriver att de handlar med hus 

och administration som sköter lokaler, IT avdelning. De bokar alla undervisningslokaler, möteslokaler 

och betalar separat för dem. De betalar antingen direkt via deras IT service eller indirekt via OH 

kostnader. 

Åsikter om internprissättning 

Informanten tycker att det här är ett knepigt system. Det är lite utifrån hur man själv ser på det. Tidigare 

när det inte fanns ett internpris på bokning av lokaler så ledde den till överbokning av lokaler. Å andra 

sidan skapar internprissättning inom ett slutet system enorm rundgångar av arbete. Informanten påstår 

att de inte kan tänka sig om ett system  som genererar extra arbete utan att generera extra resurser. Det 

handlar fortfarande om att dela en given kaka, det kostar pengar för att någon ska se över att 

fördelningen sker på ett rättvist sätt. Man måste se vilka delar som kan leda till ökad effektivitet i 

organisationen och i vilka delar det bara är rundgång. Fördelen med internprissättning är att det ökar 

kostnadsmedvetenhet . Nackdelen är att de inte befinner sig på en öppen marknad och därför kan de till 

exempel inte värdera om hyran för en lokal är dyr eller billig. 

4.4.4 Intervju med prefekt på institution nr.4 

 

Antal år på befintlig position samt arbetsuppgifter 

Informanten har jobbat ett år på befintlig position och är ansvarig för verksamheten på institutionen och 

i det ingår personal och ekonomi. 

 

Institutionsbudget 

Informanten påstår att budgeten för grundutbildning och för hela högskolan är ett anslag från staten, 

vilken sedan fördelas på högskolan. Därefter får institutionen forskningsanslag från staten men också 

forskningsbidrag som kommer från externa finansiärer, och det är forskarna som ansöker själva. 

Budgeten för 2012 för deras institution är ca 52 miljoner exklusive OH kostnad för grundutbildning och 

ca 26 miljoner för forskning. 
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Internprissättning på SH 

Informanten hävdar att internprissättningen är strukturerat på ett sådant sätt att institutionerna dels tar 

full kostnadsersättning för de arbeten som institutionens anställda genomför och det handlar om både 

direkta lönekostnader och indirekta OH kostnader. Det handlar ofta om utlåning av lärare till en annan 

institution. När det kommer till frivillighet för användning av internprissättning så säger informanten att 

det oftast är en överenskommelse mellan institutionerna. De måste även se över bemanning av läraren. 

Det är trevligt att lärarna undervisar på olika institutioner, detta gynnar högskolan i sin helhet. Det är 

många från deras institution som jobbar för lärarutbildning, de blir tillfrågade oftast via ämnesansvariga 

men inte alltid, det kan också vara personliga förfrågningar. Tanken är det ska vara 

fullkostnadsdebitering på dem. De strävar efter fullkostnadstäckning.  

      Enligt informanten det som ingår i intern handel är lokaler, IT och IT tjänster, lärare, salar och eventuellt 

i viss mån vissa varor. När de köper varor,  görs det ofta externt men vid hantering av dessa varor så 

använder de sig utav interna tjänster som posthantering, IT tjänster. Men mycket av det här ingår i OH. 

De som omfattas av intern handel är avdelning för IT, och ekonomiavdelningen.  Även den centrala 

förvaltningen och de andra institutionerna som de utbyter tjänster med eller lånar läraren ingår i intern 

handel. De betalar till central förvaltning i form av OH för att de ska göra vissa redovisningar och 

liknande på deras vägnar. Det är mycket mer som ett samarbete och inte som en tjänst men institutionen 

betalar för det. Sedan så påstås det att de betalar mer än det får debiteras, IT- teknikern betalas beräknat 

på en procentsats för hans tjänst.   

Åsikter om internprissättning 

Den är rättvis så länge man försöker ta full kostnaddebitering på allting. Sedan finns det vissa delar man 

prioriterar på högskolan, så man får inte hela det man strävar efter. Det kanske inte är 

fullkostnadsersättning som man får i praktiken. Det som är bra med det är att man vet vart pengarna tar 

vägen och vad de används till men för att sköta det hela krävs en stor arbetsinsats. Det tar ju tid, men om 

man vill ha koll på sina inkomster och utgifter så är det bra, annars vet man inte om det finns något 

alternativ. Om man inte gör så, då har man ingen koll på sina kostnader. 

 

Nackdel med användning av internprissättning enligt informanten att det dels tar tid och det dels är 

ojämnt fördelat med OH kostnader.Fördelen kan vara att vi vet. Vart gick pengarna, vad kostar det? vad 

har de anställda gjort? Vad har vi köpt?   
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4.5 Sammanfattande översikt över alla intervjuer 

 Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 Informant 5 

Antal år på den befintliga 

positionen/ Ansvars 

område 

3 år/ 

Ekonomi 

ansvar för hela 

organisationen 

 

3 år/ 

Personal, Budget 

och vetenskapligt 

ansvar 

 

5 år/ 

Personal, 

Budget och 

vetenskapligt 

ansvar 

 

1 år/ 

Personal, Budget 

och vetenskapligt 

ansvar 

 

1 år/ 

Personal, Budget 

och vetenskapligt 

ansvar 

 

Högskolan/ Institutions 

budget år 2012 

600 miljoner 46 miljoner 64 miljoner 80 miljoner 78 miljoner 

Internprissättningsmetod Självkostnad Självkostnad Självkostnad Självkostnad Självkostnad 

Vilka tjänster/resurser 

beställs internt 

Inlåning av 

lärarna, annan 

personal 

Inlåning av 

lärarna, bokning 

av tentasalar 

Inlåning av 

lärarna, 

gemensamma 

tjänster t. ex 

IT& husservice 

 

Inlåning av 

lärarna, 

gemensamma 

tjänster t.ex. 

Bibliotek 

Lokaler, IT, 

inlåning av 

lärarna & 

tentasalar 

Grad av autonomi 

Att välja mellan 

intern/externt 

Ingen så länge 

man klarar sig 

internt 

Väldigt litet, vi 

ska hålla oss till 

interna resurser 

Ingen  Vi håller oss till 

interna resurser 

Vet ej 

Erfarenheter/Åsikt om 

användandet av 

internprissättning 

Positiv Bra men kostsam Bra men dyrt Mindre positiv Bra men kostsam 

och tidskrävande 

 
Figur 4.2 Sammanfattande översikt över genomförda intervjuer. Egen bild.  
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5. Analys 

 

I detta kapitel analyserar författarna informanternas erfarenhet på de befintliga positionerna och 

internprissättningsstruktur som följs på SH samt dess fördelar och nackdelar utifrån informanternas 

perspektiv.  

 

5.1Informanternas erfarenhet på de befintliga positionerna 

Kunskapsnivå om internprissättning varierar hos de olika informanterna från de olika enheterna som 

intervjuades på SH. Denna variation kan bero dels på deras varierande arbetslivserfarenheter i de 

befintliga positioner och dels på deras intressenivå för internprissättningsfrågan. Samtliga respondenter 

berörs av internprissättning vid intern handel men intresset att fördjupa sig inom området hos dem har 

varit väldigt olikt. De prefekter som intervjuades beskrev sina arbetsuppgifter såsom budgetansvar, 

personalansvar, insyn i vetenskapligt forskningsprocess på institutionen och som ansvariga för 

studenternas arbetsmiljö. Utöver dessa arbetsuppgifter jobbar vissa prefekter som lärare, adjunkt etcetra 

på högskolan. Ekonomichefen på högskolan har andra arbetsuppgifter såsom ekonomisk redovisning, 

intern budgetering samt budget uppföljning för hela organisationen.  

Det som respondenterna har upplyst författarna om, är att högskolan mer eller mindre kan beskrivas som  

en matris utifrån ett organisatorisk perspektiv. Denna typ av struktur används i en organisation för att 

kunna använda sig av fördelarna hos båda divisionaliserad/funktionsbaserad struktur. Högskolans 

centrala förvaltning består av olika enheter som uppfyller olika funktioner som är till hjälp för 

institutionerna i deras dagliga arbete. På så sätt har centrala förvaltningen har en funktionsbaserad 

struktur. De olika institutionerna på högskolan är divisionaliserade eftersom prefekterna på varje 

institution har en chefsposition och därmed fattar de beslut de behövet ta för att sköta deras interna 

verksamhet. Institutionerna ligger direkt under rektors kontroll via ledningsgruppen.  

 

5.2 SH:s budget 

Högskolans budgets bestäms av styrelsen. Budgeten finansieras till största delen med pengar från staten 

via forskningsanslag och grundutbildningsanslag. Där utöver får högskolan in pengar via externa 

uppdrag. Högskolans budget för år 2012 är ca 600 miljoner kronor. Institutionerna får sina 

utbildningsuppdrag med ett förhand bestämt takbelopp som kopplas till ett antal helårsstudenter. Om 

man tar in mer studenter så får man inga resurser för de överskjutande antal studenter. 

Fakultetsnämnden bestämmer vilka utbildningsprogram som ska anordnas av institutionerna.   
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Författarna har genom intervjuerna förstått att man använder sig av beställar-/utförarmodellen för att 

utföra organisationsuppdrag, främst för att sänka kostnader och för att uppnå högre effektivitet. 

Beställaren och vilket i det här fallet är fakultetsnämnd har i uppgift att bestämma över de 

utbildningarna som ska anordnas via respektive utbildningsinstitution medan utförarna är högskolans 

sex olika institutioner måste anordna dessa utbildningsprogram  i enlighet med fakultetsnämndens mål. 

Effektivitetsmåletssyfte uppnås genom att upplysa institutionerna om att anslagspengar från staten inte 

är en kvarstående inkomstkälla. Det är fakultetsnämnden som genom budget styr vilka program som ska 

anordnas och hur många studenter kan söka sig till dessa program.    

 

5.3 Internprissättning på SH 

5.3.1 Strukturering 

Enligt informanterna, så har man hela tiden använt sig av internprissättning på SH fast baserat på olika 

metoder. Fram till år 2010 så använde man sig av en fast intern prislapp. Med fast intern prislapp menas 

det ett genomsnittligt prissystem där priset bestäms till en övervägande del efter direkta kostnader. 

Exempelvis om en lärare blev utlånad från en institution till en annan institution då var det fast pris som 

gällde oavsett vad läraren faktiskt kostade  institutionen.   

 

Från och med år 2010 har SH börjat använda sig av faktiska kostnader vid intern fakturering. Denna 

metod baseras på till exempel  vad en lärare har för lön. Utbytet av lärartjänster sker i överenskommelse 

mellan de olika institutionerna, en förhandling äger rum i förväg. Det sätt som förhandlingen sker 

påminner oss om förhandlingsbaserad metod. Om en lärare blir utlånad då är det dennes individuella 

månadslön som bestämmer vad det kommer att kosta för den lånande institutionen att låna in en lärare. 

Denna metod grunder sig på de faktiska kostnaderna och heter kostnadsbaserad metod. Kostnader ska 

fördelas utifrån kostnadsbärarens lönekostnader och de indirekta kostnaderna i form av OH. Ax et al., 

hävdar att denna modell också har sina fördelar såsom att den ger bra styreffekter. Ur organisationens 

perspektiv ska priset vara optimalt för både den som lånar in och den som lånar ut resursen.
67

 

 

SH är medlem i SUHF och följer därmed  deras ny redovisningsregel vid redovisning av både de direkta 

och indirekta kostnaderna som framgår av deras rekommendationer. Enligt denna modell så strävar man 

efter full kostnadstäckning vilket också är grundprincipen för den kostnadsbaserade metoden. Målen för 
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användandet av SUHF modellen är att uppnå kostnadseffektivitet och ge en mer rättvisande fördelning 

mellan enheterna, modellen i sig är dessutom mycket enklare att följa. Modellen hjälper till att ha bättre 

kontroll över högskolan som helhet samt bidrar till en god intern styrning av hela organisationen. 

 

5.3.2 Intern fakturering av tjänster/resurser på SH 

Utbytet av interna prestationer gällande lärartimmar varierar mycket från en institution till annan. Vissa 

institutioner har utbyte av interna tjänster i större omfattning än andra. Exempelvis så har en institution 

tio stycken heltidstjänster som jobbar med lärarutbildning(se 4.4.3 sid 39) medan andra institutioner 

nästan inte har något internt utbyte av tjänster över huvudtaget.(se 4.4.1 sid 35) 

 

Enligt intervjun med ekonomichefen på SH så använder man sig av interna prestationer/resurser i en hög 

utsträckning, ca 95 % av organisations behov. Resterande 5 % täcks av externa tjänster/resurser. Internt 

utbyte av tjänster omfattar alla enheter på SH förutom Centrala förvaltning som levererar tjänster till alla 

enheter men köper inte in något internt.Intern fakturering omfattar både direkta och indirekta kostnader: 

 

Direkta kostnader 

De tjänster/resurser som ingår i internt fakturering är utlåning av lärarna, lån av annan personal, bokning 

av tentasalar, undervisningslokaler med mera. Numera har offentliga organisationerna högre 

självständighetsgrad på enhetsnivå än tidigare och därmed har de olika enheterna i en offentlig 

organisation börjat betraktas som enskilda enheter. Detta fenomen har uppkommit med införandet av 

NPM. Grund idéer för NPM har inhämtats från näringslivet och privata organisationer. Huvudsyftet 

bakom införandet av NPM är att genom kontrakt hålla kontroll över organisationen.
68

 Med en sådan hög 

nivå av internfakturering mellan enheterna som studien har påvisat kan man sluta sig till att SH 

efterliknar ett privat företag.  

 

 

 

 

 

Indirekta kostnader  

De gemensamma indirekta kostnaderna består av till exempel IT tjänster, husservice, ekonomi etcetra. 

Dessa prissätts och dras av automatiskt av den centrala förvaltningen. Olve och Samuelsson hävdar att 
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central bestämda priser man använder sig av för att optimera värderingen av begränsade resurser eller 

göra den mer hanterbar. Exempelvis  så skapar man prislistor för de alla möjliga tjänster som ingår i en 

verksamhet vid upprättandet av budget.  På högskolan så upprättar den centrala förvaltningen prislistor 

för vad en tjänst skulle kosta för en institution att använda sig av, institutioner betalar de kostnaderna i 

form av OH kostnader. Motivet bakom användningen av centralt fixerade priser är enligt Olve och 

Samuelsson att priserna bestäms i förväg vilket gör att det skapar ett stabilt värderingsgrund för de 

inblandade enheterna. 

 5.4   Fördelar/ nackdelar med Internprissättning enligt informanterna 

Informanterna hävdar att användandet av internprissättningen är tidskrävande och kostsam. Man 

försöker att skapa incitament för att inte känna att resurserna är gratis. Om till exempel det är gratis att 

boka en undervisningslokal så kan en institution för säkerhets skull boka flera tider än vad de verkligen 

behöver. Ett sådant beteende skulle missgynna  de andra institutionerna. Internprissättningssystem är 

komplex, det är exempelvis svårt att prissätta vad en lokal skulle kosta per timme. Att ta fram en sådan 

värdering kostar också pengar.   

 

Anthony och Govindarajan hävdar, att det finns olika syften med tillämpningen av internprissättning, 

dessa syftena är bland annat att ge styreffekter på de beslut som fattas i organisationen, motivera 

medarbetarna till ekonomiskt tänkande för företaget/organisationens bästa, bidra till en rättvis 

bedömning av företagets/organisationens olika enheters resultat och skapa ett gott underlag för 

prissättning gentemot externa kunder
69

. Utifrån referensramen ser vi ett mönster som förklarar 

anledningen bakom användandet av internprissättning trots dennes avigsida som har blivit belyst av 

informanterna. Till skillnad från referensramen så har informanterna påpekat en ytterligare avvikelse där 

fördelning av statliga medel anses vara orättvis fördelad. Som ett exempel hävdar en av informanterna 

att forskningsbidrag som kommer in till skolan är ojämnt fördelade.  

Vad vi har förstått av respondenterna så ger intern fakturering, en ökad effektivitet men samtidigt tar det 

mycket energi. En informant förklarar på ett tydligare sätt att ju större utsträckning för intern fakturering 

av interna tjänster/resurser desto högre kostnader uppstår som det konskvens. De flesta informanterna 

som de har till en övervägande del samma uppfattning om användandet av internprissättning. En fördel 

nämner är att det ökar kostnadsmedvetenhet hos personalen. Nackdelen är att det upplevs som ett 

komplex byråkratisk system som kostar en hel del att tillämpa. Vissa andra påpekar att tillämpning av 

internprissättning i ett slutet system som högskolan kan skapa onödiga rundgångar. Man bör se över i 

vilka delar  inom organisationen  som är effektiva. 
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Enligt Ax et al., ger debitering för internprestationer positiva effekter på företagets resursförbrukning, 

den ger förbättrat beslutsunderlag för beslutsfattandet, den ökar ansvarstänkande hos medarbetarna och 

med intern debitering kommer samtliga enheterna ett steg närmare slutliga resultatet. Genom att införa 

resultatansvar på enhetsnivå så strävar samtliga enheter för ett bättre resultat
70

. 

 

Några nackdelar som användandet av internprissättning kan medföra anser Ax et al, var att det inte är så 

enkelt att värdera priserna till rätta värden, systemet är väldigt avancerat och kostsamt, det blir hög 

koncentration på interna förhandlingar i förhållande till de externa, intern debitering kan leda till 

suboptimering när olika nyttomaximering för olika enheter kan stå i strid mot varandra i vissa fall och 

det försämrar företagets resultat
71

. 

 

Informanternas egna åsikter om tillämpning av internprissättning har varit mer eller mindre likt 

överensstämmande . De flesta har nämnt att det är viktigt att ha någon slags internt fakturering för att 

kunna styra organisationen på ett effektivare sätt men det bör ses över så att den håller sig till en rimlig 

acceptans nivå. 

 

5.5  SUHF modellen på SH 

Användning av SUHF modellen är frivillig enligt deras hemsida men det finns delade meningar om grad 

av frivillighet. De ansluta universiteten och högskolorna rekommenderas att följa den nya 

redovisningsmodellen men vissa tycker att det är ett krav att följa dem och tämligen upplever det 

obligatorisk, vilket de flesta informanter framför. 

 

 Som det har nämnts tidigare har den nya redovisningsmodellen framtagits i november 2007 av SUHF.  

Syftet med denna modell är att komma fram till en rättvis och kostnadseffektiv metod som bidrar till 

god intern styrning och kontroll samt skapar ett underlag för beslutsfattande för att enkelt styra 

verksamhet och följa upp det slutliga resultatet. Utifrån detta så fick Ekonomichefen på SH i uppdrag av 

högskoledirektör att starta ett projekt för att upprätta ett forslag till beslut om en ny redovisningsmodell i 

enlighet med forslag från SUHF modellen. Målet med projektet var ett ta fram ett förslag som kan 

tillämpas på SH vid 2010-01-01. I förslaget skulle två punkter ingå, förslag till framtagna modell och 

konsekvensanalys av föreslagna modellen (se bilaga 3).  
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I besluten för tillämpning av SUHF modell på SH har man definierat en kostnadsbärare som ett program 

eller ett ämne inom en verksamhetsgren med flera finansiärer inom verksamhetsgrenen. En 

kostnadsbärare är den minsta enheten på högskolan som ska stå för sina egna kostnader, med 

fullkostnadstäckning ska den utgöra en balanserad ekonomisk vinst. Kostnadsbärarens befogenhet ska 

ha en begränsad karaktär till den nivån där kostnadsbäraren kan generera ekonomisk balans. Alla 

informanter som vi har intervjuat har haft en tydlig uppfattning om att en kostnadsbärare ska sträva efter 

full kostnadstäckning och vad en enhet har för befogenhet i sin karaktär. 

 

Modellen tillämpas på SH med tre fördelningsnivåer: 

 

Högskolegemensam(HG) kostnader fördelas till högskolans nämnder för vidare fördelning till 

institutioner och kostnadsbärare. 

Nämndgemensam(NG) kostnader fördelas till de institutioner som nämnden tilldelar uppdrag för vidare 

fördelning till kostnadsbärare. 

Institutionsgemensam(IG) kostnader fördelas till institutions kostnadsbärare. 

 

När det gäller användandet av skolans lokaler så delas de mellan direkta och indirekta kostnader i 

enlighet med SUHF:s modellen. De direkta kostnaderna kopplas direkt till kostnadsbärare när man 

bokar en undervisningslokal och när lokalerna används gemensamma av alla institutionerna på olika 

nivåer betraktas som indirekta kostnader, som exempelvis tillgång till bibliotek. 

 

Konsekvenser med modellen på SH 

Budgetprocessen hanteras med hjälp av omfördelning av kostnader. Modellen anses vara 

kostnadsneutral för hela SH eftersom det varken ger en minskad eller ökad kostnad. Underlaget för den 

här modellen skiljer sig från tidigare modeller eftersom grunden förändras ständigt, detta resulterar i att 

procentsatser blir annorlunda. Stödverksamhetens kostnader för forskning och utbildning fördelas med 

olika procentsatser, enligt vissa informanter upplevs en sådan omfördelning orättvis eftersom de får 

olika belopp för forskning och utbildning till deras verksamhet och det har även varit lite otydligt på 

vilka grunder som beloppen bestäms. 

 I samband med SUHF modellen räknar man fram en ny projektkalkyl som ska levereras till finansiärer 

och denna kalkyl ska upprättas av nämnderna i samråd med sina institutioner. Man gör en 

medfinansiering istället för att göra undantag vad det gäller avdrag för gemensamma kostnader, detta 

gör att modellen blir lättöverskådlig. Modellen blir mer fördelaktig om man har mer direkta kostnader i 
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förhållande till indirekta kostnader, det kan även bli aktuellt att transformera indirekta kostnader till 

direkta kostnader hävdar projektgruppen som tog fram modellen för SH.  

 

Vår insyn i detta förslag har varit att man verkligen bör se över vad det är för slags kostnader som 

projektgruppen kan tänka sig att omvandla från indirekta kostnader till direkta kostnader. Det kan ha 

sina fördelar men man måste överväga komplexitet som den här förändringen kommer att medföra. I en 

organisation där man till största delen har direkta kostnader kommer man att påverka enheternas 

tankesätt vid resursanvändning, när all kostnaderna ska hänföras till direkta kostnader då kommer 

enheterna att försöka spara genom att inte förbruka resursurna på ett liknande sätt när man betalar 

indirekt för dem.   

Vad det gäller budget och kostnader så är det mer tydligt nu än under förra modellen att följa eftersom 

de sträcker sig hela vägen ner i organisationen. Införandet av SUHF modellen även medfört högre 

anslag och bidrag i förhållandet till tidigare modellen eftersom inga avdrag görs för intäkterna men 

istället så har institutionernas kostnader ökat motsvarande med de gemensamma kostnaderna, nämns av 

projekt gruppen för SUHF modell på SH. 

 

En annan konsekvens är att modellen utgör ett beslutsunderlag för finansiärer som kan jämföra storleken 

för gemensamma kostnader mellan liknande institutioner på olika lärosäten.    

    

 

 

 
 

 
 

 

5.6 En karta över hur internfakturering sker på SH 

 

 Nedan presenteras en bild av hur intern fakturering sker på SH i figur 5:1 
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Figur 5.1 En karta över hur internfakturering sker på SH. Egen bild 

 

Utbytet av tjänster och resurser som sker internt på SH. Alla institutionerna är involverade i internt 

utbyte av tjänster/ resurser, Centrala förvaltningen säljer tjänster/resurser till alla institutionerna utan att 

göra interna inköp av institutionerna. Institutionerna intern fakturerar varandra för lärartimmar samt lån 

av personal. Pilarna i figuren förklarar i vilken riktning fakturering av tjänster/resurser sker.  

  Central förvaltning består av Husservice, IT, Info & kommunikation, Personal & 

kompetensförsörjning, Ekonomiavdelning, Enheten för registratur & arkiv, Funktion för ledningsstöd, 

Studentavdelning och Utbildnings-och forskningskansliet.   

Institutionen för 
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6. Slutsats och diskussion 

Detta kapitel inleds med syftet för studien som har uppnåtts genom de besvarade frågeställningarna 

med hjälp av utförda intervjuer. Därefter beskrevs vilka lärdomar författarna gjort och slutligen ges 

förslag till vidare studier. 

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte är att beskriva och analysera aspekter av interprissättning inom offentlig högskolesektor.  

  

 

Vi har med hjälp av referensramen försökt få så vidsträckt kunskap som möjligt om internprissättning 

inom offentlig högskola i allmänheten samt hur den används på SH i synnerhet. Syftet med uppsatsen 

ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

 

 Vilken/vilka internprissättningsmetoder används? 

  Vilka faktorer som påverkar valet av modell för internprissättning? 

 Vilka tjänster/resurser  internprisätts? 

 Har de olika institutionerna/enheterna valfrihet vid inköp av tjänster/anskaffande av resurser? Om ja, i 

vilken utsträckning? 

 Hur upplevs användandet av internprissättning vid intern utbyte hos de olika 

institutionerna/enheterna? 

SUHF har tagit fram en redovisningsmodell som har implementerats av 40 olika högskolor/universitets i 

Sverige. Denna modell har även används på SH sedan år 2010. De högskolor/ universitet som har rätt att 

utge examen enligt högskolelagstiftning kan vara medlemmar i detta förbund. Den nya 

redovisningsmodellen togs fram med syftet att öka kostnadseffektivitet, förbättra fördelningen mellan 

enheterna och göra det enklare att följa. Ambitionen var att åstadkomma bättre kontroll över 

verksamheterna. Det är de här faktorerna som har inspirerat högskoleledningen att implementera denna 

modell. I enlighet med SUHF:s modell så strävar man efter full kostnadstäckning på SH. Med 

Fullkostnadstäckning avses det att man täcker kostnadsbärarens både direkta och indirekta kostnader, till 

exempel när en institution lånar in en lärare, då behöver de betala dennes lön i form av direkt kostnad 

såsom dennes  arbetsplats etcetra i form av indirekt kostnad till den institutionen som läraren är inlånad 
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från. Detta ligger i linjen med vad som nämns av Anthony och Govindarajan gällandet kostnadsbaserad 

internprissättning
72

. 

 

Innan införandet av den nya redovisningsmodellen så använde sig SH av en annan modell, där man 

utgick från en fast prislapp vid exempelvis in-/utlåning av läraren mellan institutionerna, det vill säga 

SH använde sig av ett genomsnittligt pris där de olika lärarna hade en och samma prislapp.  Detta sätt att 

beräkna kostnader täckte inte samtliga kostnader vilket sker idag i enlighet med SUHF:s 

redovisningsmodell.  

 

Internprissättningen på SH tillämpas med hänsyn till de lagar och regler som finns på lärosäten. de 

nuvarande regler kan sägas ligga väl i linje med NPM. För att högskolan som en offentlig verksamhet 

ska uppnå högre effektivitet använder man sig av självkostnadsmetod i enlighet med SUHF modellen. 

Institutionerna på enhetsnivå har viss inflyttande i att förbättra resursanvändandet och öka 

kostnadsmedvetenhet genom att använda internprissättning på interna utbyten.  NPM:s motstridigheter 

som Agevall hävdar finner vi också stöd för här på SH.
73

 Vem är kunden? Är det studenterna som söker 

sig till högskolan eller är det politikerna? De som bestämmer antalet studenter som kan läsa på ett visst 

program utifrån högskolans resultat och samhällsbehov i form av beställar-/utförarmodellen. Den andra 

motstridighet som vi finner på SH är att högskolan styrs på ett både centraliserat och decentraliserat sätt 

på en och samma gång.      

Som studien har belyst upplever vi att den nya redovisningsmodellen är mer logiskt uppbyggd och ger 

en mer rättvis bedömning vad det gäller beräkning av kostnader i form av full kostnadstäckning. Detta 

ligger även i linjen med vad Eccels hävdar i sin artikel att användandet av fullkostnadstäckningresulterar 

i att prisvariationen mellan enheterna minskar och det gör det enklare att mäta vad varje enhet bidrar 

med
74

. Med den gamla metoden så fick inte institutionerna högre betalt för sina lärare som har jobbat en 

längre period och ska i praktiken ha högre lön i förhållande till de lärare som har jobbat kortare period 

när de lånas ut. Den verksamheten skulle i och för sig kunna tala om att den nya modellen leder till ökad 

variation. 

SH har som andra offentliga verksamheter mer eller mindre börjat efterlikna den privata sektorn. Ett 

exempel på detta är att de olika enheterna på högskolan fakturerar varandra såsom de tillhör olika 

                                                 
72

 Anthony och Govindarajan 1998, p.170 
73

 Almqvist 2006, p. 9-26 
74 Eccels 1983 
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organisationer. Detta överensstämmer med vad Almqvist hävdar i sin teori om NPM, på så sätt SH 

ligger i tydlig linje med NPM. 

 

Gällande organisationsstruktur på SH så har vi uppfattat att det är en matrisstruktur. Alla 

tjänster/resurser som levereras av central förvaltningen beräknas och lyfts av i form av OH kostnader i 

förväg via centralt fixerade priser. Det finns nio olika avdelningar under den centrala förvaltningen bl.a. 

Avdelning för IT, Avdelning för Husservice, Ekonomiavdelning. Sedan har vi institutionerna på 

högskolan med sin egen organisationsstruktur som beställer tjänster/ resurser från Centrala förvaltningen 

och på så vis är de kopplade till varandra(figur 5.1). Detta ligger i linjen med vad Hatch, Bruzelius och 

Skärvad framhåller som kännetecknande för matrisorganisationer
75

.   

 

Institutionerna är resultatenheter med begränsad karaktär har endast inflytande att påverka beställning av 

en av vissa tjänster såsom bokning av undervisningslokaler, tentasalar och inlåning av lärarna som 

internfaktureras i form av direkta kostnader. Detta överensstämmer med vad Hellström, hävdar när det 

gäller resultatansvarets uppdelning mellan enheterna
76

.  

 

Gällande de tjänster som levereras från Centrala förvaltningen till institutionerna så har man ingen 

valfrihet att välja bort dem eller beställa från någon annan leverantör eftersom det enligt ekonomichefen  

inte är handel utan det är ett samarbete inom en organisation.  För att täcka institutionens behov ska man 

beställa tjänster/resurser internt, om behovet inte kan tillfredsställas internt kan man få dispens att 

beställa det från en extern enhet. För att åstadkomma kostnadseffektivitet och mer rättvis fördelning 

mellan enheterna så följer man på SH en redovisningsmodell framtagen av SUHF som strävar efter 

fullkostnadstäckning. 

 

Till en stor del så upplevs användandet av internprissättning på SH positiv. anledning till detta är att den 

tycks ge en rättvisande bild, ökad kostnadsmedvetenhet, underlättar uppföljning av budget samt 

kontrollen av den interna styrning. En mindre del av informanterna upplever det som en kostsam och 

tidskrävande process där man bör överväga tillämpningen av processen, det framfördes även att den 

skapar onödiga rundgångar av arbete vid vissa tillfällen. 

 

                                                 
75

 Hatch 2009,p. 214; Bruzelius och Skärvad 2004,pp.204-206 
76

 Hellström 1992, pp.34-36 
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6.2 Diskussion 

Intervjuerna genomfördes personligen med informanterna, tiden för intervjuerna varierade från den ena 

informanten till det andra, men i snitt tog det ca 45 min för varje intervju. I undersökningen använde 

författarna sig av en inspelningsenhet för att spela in vad informanten berättade så att de ska kunna 

återgå till den för att transkribera och diskutera den. Dessutom har de kommit i kontakt med en 

informatör på högskolan som har bidragit med en hel del historisk bakgrund om lärosätet.  Problemen 

som uppkom under studiens genomförande var att vissa av informanterna ville vara anonyma för att de 

ska hjälpa till. För att behålla anonymiteten för informantens skull har författarna tilldelat de en siffra 

mellan 1 och 4. De har kallats informant 1, informant 2 och så vidare i studien. Intervjuer med 

informanter skedde vid olika tillfällen. Den första intervjun med prefekt nr.1 på SH utfördes den 2012-

04-26, sedan så intervjuades ekonomichefen på SH den 2012-04-27. Intervju med prefekt nr.2 utfördes 

även den 2012-04-27. Intervju med prefekt nr.3 genomfördes den 2012-05-02 och slutligen  intervjuades 

prefekt nr. 4 blev intervjuad den 2012-05-04. 

 

Författarna tycker att undersökningen har genomförts på ett tillfredställande sätt. Under arbetsprocessen 

har vissa hinder uppstått men i stor sett så har författarna lyckats att uppnå studiens syfte.  Ett problem 

som författarna ställdes inför under arbetsgången var brist på publicerad information om historisk 

bakgrund till deras undersökningsobjekt. Med de intervjuarna som författarna genomförde så framkom 

en del variation i svarsfrekvens för vissa frågor, vilket gjorde det svårare för författarna. De fick lyssna 

på deras åsikter och jämföra med föreskrifterna. Författarna hade velat intervju flera informanter för att 

ge en bredare helhetsbild men två av totalt sju informanter hörde aldrig av sig. 

 

Från början hade författarna tänkt sig intervjua ekonomichefen och institutionsprefekterna på högskolan 

för att få en helhetsbild av hur internprissättningen är strukturerad och fungerar på Södertörns högskola. 

Av olika skäl så kunde författarna bara utföra intervjuer med ekonomichefen och 4 institutionsprefekter 

av totalt 6 stycken. De två prefekterna som inte kunde ställa upp för intervju räknar författarna som 

studiens bortfall.  

 

Författarna tyckte att uppsatsarbete var en mycket lärorik uppgift att genomföra, de fick jobba mycket 

självständigt och samla in all nödvändig information. Studien har gjort att författarna har fått en 

förståelse för hur högskolan är strukturerad, hur internt utbyte av tjänster/resurser sker samt på vilka 

grunder som utbyte faktureras internt. Författarna har även lärt känna hur institutionerna upplever 

fördelning av kostnader på enhetsnivå. 
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6.3 Förslag till vidare studier 

Internprissättning är ett omfattande område som används både i privata och offentliga verksamheter. Att 

undersöka användandet av internprissättning på enbart en offentlig organisation gör det svårt att dra 

generella slutsatser om hur internprissättning är strukturerad allmänt i offentliga verksamheter. Det 

skulle vara väldigt intressant att utföra en liknande studie i en större skala där empiri inhämtats från  

flera offentliga organisationer av olika karaktär. Detta i syftet för att kunna dra generella slutsatser. 

Exempelvis  sjukhus, landsting, kommuner etcetra.  
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 Bilagor 

Bilaga 1. Intervju frågor 

 

1. Hur länge har du jobbat som prefekt på institutionen/ekonomichef på högskolan?  

2. Vad har du för ansvarsområde som prefekt på institutionen/ekonomichef på högskolan?  

3. Vad har institutionen/högskolan för budget och hur bestäms det?  

4. Hur är internprissättning strukturerat på Södertörns högskola och i vilken utsträckning används det?  

5. Hur stor del av internprissättning sker frivillig mellan olika enheterna? 

6. Hur stor del av resurserna anskaffas genom intern handel mellan enheterna? 

7. Vilka/ vilken internprissättningsmetoder används på högskolan? 

8. Hur länge har ni använd er av internprissättningen? 

9. Har ni alltid haft samma internprissättnings system? 

10. Vilka resurser/tjänster som ingår i internhandel?  

11. Vilka enheter som omfattas av intern handel, är det alla enheter på skolan? 

12. Tycker ni att användningen av internprissättningen ger rättvis kostnadsfördelning? Skulle ni vilja öka 

eller minska användandet av internprissättning?  

13. Ger internprissättning effektivitet när det handlar om resursanvändning på olika avdelningar/ enheter? 

Gynnar det Södertörns högskola?  

14. Vilka fördelar/ nackdelar anser ni vid användandet av internprissättning? 

15. Vad har du som ekonomichefen för inflytande gällande bestämmelser för internprissättning? (enbart till 

ekonomichefen på SH)    



 

 

 

Bilaga 2. Exempel på en genomförd intervju 
 

Intervju genomfördes med prefekt nr.1 den 2012-04-26. 

 

 

1. Hur länge har du jobbat som prefekt på institutionen?  

Drygt 3 år 

2. Vad har du för ansvarsområde som prefekt på institutionen?  

Personal ansvar- att ha medarbetarsamtal med personal, budgetansvar- ekonomiskt ansvar, 

vetenskapligt- att det pågår en kvalitativ forsknings ansats bland forskare på institution och pedagogiskt 

ansvar- görs kursplaner o.s.v., studenternas arbetes miljö. Att ha bättre arbetsmiljö för alla som jobbar 

på institutionen. Också lärare i skolan och har beslutsrätt som prefekt. 

3. Vad har institutionen för budget och hur bestäms det?  

Fakultetsnämnden bestämmer vilka utbildningsprogram som ska anordnas av institutionerna. 

Institutionerna får sina utbildningsuppdrag som är uttryckta i ett takbelopp, d.v.s. ett internt maximalt 

ersättningsbelopp som kopplas till antal helårsstudenter. 

Det finns olika typer av intäkter som är fastställda och används till sitt eget anslag. Exempelvis 

forskningspengar ska enbart användas till forskning och grundutbildnings pengar enbart till studenter. 

 Grundutbildnings anslag baseras på student peng- delas upp på studenter. Institutionen får betalt 

per student. Varje högskola har ett studenttak, högskolan får inte ta mer studenter än det taket 

tillåter. Går man över gränsen så får man inget betalt för de studenterna.  

 Forskningsanslag från staten också. Det varierar beroende på om det är en högskola eller ett 

universitet. En högskola får ett mindre forskningsbidrag än vad ett universitet kan få. 



 

 

 Extern forsknings bidrag kan erhållas genom ansökan via exempelvis östersjö stiftelsen, 

vetenskapsrådet. Forskarna skriver ansökan för sina projekt, så får forskarna pengar till projekten 

och dessa bidrag kommer in till högskolan. 

 Uppdragsutbildningar som säljs till externa kunder, t.ex. en kommun köper undervisning från 

högskolan. 

När pengarna har kommit till skolan. Resursdialoggruppen som består av pro rektor, ordförande 

på fakultetsnämnden m.fl. De tillsammans med ekonomienheten räknar ut hur mycket pengarna 

som har kommit in kommer att stanna i förvaltningen och hur mycket ska gå till institutionen. 

Man får olika mycket pengar beroende på utbildningens upplägg. Högsta beloppet kan vara ca 200 000 

kr per student. 

OH tilldelning är högskolans gemsamma utgifter. De består av bl.a. studentavdelning, kompassen, 

Ladok, gemensamadministration, IT-avdelning, ekonomi avdelning. Alla de måste också få en del av 

pengar och resten som blir kvar går till institutionen. Institutionen får en preliminär tilldelning till 

grundutbildning anslag 2012 (för ekonomi och företagande institutionen), en ersättning på 50 517 835 kr 

från departementet, netto efter utgifter blir 46 150 050 kr. ca 11,8 miljoner går till Högskola förvaltning 

och högskola gemensam lokaler och till nämnd gemensam som är kollegialt organ. De som är en 

kvalitets säkrings organ som består av lärare, forskare som ser över beslut och allt som sker som har 

med utbildning och forskning att göra. Se till att kvalitén är hög på högskolan. Till slut så landar 46,1 

miljoner hos institutionen. 

T.ex. inom ekonomi och företagande institution så får institutionen i budgeterad anslagstilldelning 2012, 

för varje helårsstudent ca 18 000kr vid antagningen och ca 11600kr vid utförandet av prestation. Varje 

student genererar ca 30 000 kr för institution vid avklarad 60 högskola poäng på ett års period. 

4. Hur är internprissättning strukturerat på Södertörns högskola och i vilken utsträckning används det?  

 Tidigare så fanns det en fast internprislapp, sen införde man ett nytt redovisningssystem 2010, där man 

då började använda sig av faktiska kostnader. Det baseras individuellt efter vad lärarna tjänar. Det är ens 

egen lön som bestämmer och det är olika beroende på vad en lärare kostar i en månad. Det är inte en 

enhetlig lön som bestämmer.  Förvaltningsdirektören bestämde för att införa det här systemet sedan 

avslutad han sin tjänst här.  



 

 

 

 

5. Hur stor del av internprissättning sker frivillig mellan olika enheterna? 

      I princip ska vi använda oss av intern handel när vi kan, om inte kompetensen finns tillgängligt i skolan 

kan det bli annorlunda då . Det är kursansvarig/ämnesansvarig som ska bestämma om det ska hämtas 

internt eller externt 

 6. Hur stor del av resurserna anskaffas genom intern handel mellan enheterna? 

      Vi har väldigt lite på vår institution både internt och externt. Det ämne som har mest externt är 

turistvetenskap, anlitar många externa lärare. Vi hyr/ köper väldigt lite från andra institutioner.  

      Lärarutbildning på skolan är jätte stor, de har inte många egna personaler. De hyr/ köper all personal 

från väldigt många olika institutioner framförallt från statsvetenskap, historia, religionsvetenskap, 

matematik, naturvetenskap, o.s.v. I och med lärarutbildning är väldigt stor så blir det väldigt många 

inköpta timmar, väldigt mycket intern fakturering. Beroende på olika lärarens olika månads lön så intern 

fakturering kan se väldigt komplex ut. Det slår institutioner väldigt olika. Ekonomiavdelning beskattar 

oss för lokalerna, tjänsterna o.s.v. 

7. Vilka/ vilken internprissättningsmetoder används på högskolan? 

      Vet inte, hänvisar till ekonomiavdelning. 

8. Hur länge har ni använd er av internprissättningen? 

      Man har använt sig av internprissättning sen tidigare, då använde man sig av fastpris och nu använder 

man sig av de faktiska kostnaderna. 

9. Har ni alltid haft samma internprissättnings system? 

      Hänger ihop med svar 8 

10. Vilka varor/tjänster som ingår i internutbyte?  



 

 

      Vi har ett system där vi betalar för arbetsplatsen, institution betalar hyra för rummen per kvadratmeter 

och så betalar vi arbetsplatskostnader d.v.s. för en dator, en telefon i form av fast pris. Jag tror att det 

ligger på 41 000kr per år/ arbetsplats. Är det två personer som delar på ett rum då är det dubbla 

arbetskostnader eftersom det är dubbla arbetsplatser.  

      Tentamens kostnad har vi och där betalar vi per student som skriver, då har man olika prissättning 

beroende på vilken dag tentamen går. Måndag till torsdag är det halva priset jämfört med fredag till 

söndag. Det är dubbelt så dyrt. Vid större antal studenter så kan det vara en betydande summa. 

11. Vilka enheter som omfattas av intern handel, är det alla enheter på skolan? 

      I princip så använder de flesta enheterna sig av internhandel, det som avvikande är centrala 

förvaltningen. Förutom It avdelningen. De ingår inte i den generella OH som andra avdelningarna gör. 

Vår institution har en egen IT tekniker så vi hyr inte ut några tjänster från IT avdelningen. 

12. Tycker ni att användningen av internprissättningen ger rättvis kostnadsfördelning? Skulle ni vilja öka 

eller minska användandet av internprissättning?  

      All internprissättning och intern debitering tar jätte mycket tid. Man vill skapa ett incitament för att inte 

känna att resurser är gratis för att de inte ska missbrukas. Om till exempel det är gratis att boka en 

undervisnings lokal så kan en institution för säkerhetsskull boka flera tider än vad de verkligen behöver. 

Detta i sig skulle missgynna institutionerna. Det är ett komplex system, det är svårt att prissätta 

exempelvis vad en lokal skulle kosta per timme. För att ta fram en sådan värdering kostar det också 

pengar. Jag skulle själv tycka att ha så lite som möjligt användning av internprissättning men det kan 

behövas något som tydliggör hur priserna sätts. Vi sätter inga priser själva, det bestäms centralt. Ibland 

har vi väldigt svårt att förstå hur fördelningarna går till.  

      Man försöker vara rättvis men man är dålig på att kommunicera, hur man har tänkt och hur priserna är 

satta. Exempelvis de forskningsbidrag som kommer in till skolan är ojämn fördelad, vår institution får 

väldigt lite till forskning medan de andra får väldigt mycket. Anledning till att vi får lite pengar i 

forskningsbidrag påstås det vara att vi har få forskare, men för att anställa fler forskare så behöver vi det 

forskningsbidraget. Vi har få lärare med mycket studenter medan andra institutioner får mer i 

forskningsbidrag trots att dem har färre studenter. Det upplevs som orättviss fördelning i vissa fall trots 

att man försöker vara rättvis.  



 

 

13. Ger internprissättning effektivitet när det handlar om resursanvändning på olika avdelningar/ enheter? 

Gynnar det Södertörns högskola?  

       Å ena sidan ger den effektivitet och å andra sidan tar den mycket kraft och tid, t.ex. stor användning av 

interna tjänster resulterar i interna faktureringar som kostar mycket. Det gynnar Södertörns högskola i 

helhet, vi vet att saker och ting kostar och man försöker hålla nere kostnader så mycket vi kan.  Det är 

interna saker som kostar, det är bra att få en prislapp på de interna tjänster som vi använder oss av 

eftersom det är ju skattebetalarnas pengar. 

14. Vilka fördelar/ nackdelar anser ni vid användandet av internprissättning? 

Fördelarna är att man för en uppfattning om att vad saker och ting kostar och användandet av dem bör 

effektiviseras. 

 

Nackdelar är att det är dyrt och mycket tidskrävande. 

 

  



 

 

 

Bilaga 3. SH:s förslag till modell enligt SUHF och konsekvensanalys av den 

framtagna modellen. 

 

I det framkomna förslaget så framgick det följande beslut: 

 ”Modellen ska omfatta samtliga verksamheter på högskolan 

 Kostnadsbärare definieras som ett program inom verksamhetsgrenen utbildning och 

forskningsprojekt eller motsvarande med en eller flera finansierar inom verksamhetsgrenen 

forskning och forskarutbildning. Kostnadsbärare kopplas till kodplanens begrepp aktivitet i en 

rapport struktur. Begreppet kodkompletteras och blir en bokning som görs automatisk utifrån 

aktiviteten 

 Antal fördelningsnivåer ska vara tre. Kostnader för stödverksamhet som uppstår till följd av 

högskoleledningens beslut benämns högskolegemensamma kostnader. Kostnader för 

stödverksamhet som uppstår till följd av utbildnings-forskningsnämndernas beslut benämns som 

nämndgemnensamma kostnader och kostnader för stödverksamhet till följd av 

institutionsledningens beslut benämns institutionsgemensamma kostnader.  

Högskolegemensamma kostnader fördelas till högskolans nämnder för vidare fördelning till 

institutionerna och kostnadsbärare. 

Nämndgemensamma kostnader fördelas till de institutioner som nämnden tilldelar uppdrag för 

vidare fördelning till kostnadsbärare. 

Institutionsgemensamma kostnader fördelas till institutionens kostnadsbärare. 

 Procentsatserna för utbildning och forskning skall beräknas separat för respektive 

verksamhetsgren och som fördelningsbas för fördelning av kostnader på verksamgetsgrenen 

utbildning ska prognostiserade intäkter användas och för fördelning av kostnader på 

verksamhetsgrenen ska prognostiserade inbetalningar användas. 

 Som fördelningsbas för högskolegemensamma kostnader inom verksamhetsgrenen utbildning 

föreslås, antal helårs studenter. Som fördelningsbas inom verksamhetsgrenen forskning och 

forskarutbildning föreslås lönekostnad. 

 Södertörnshögskola ska vid fördelning av gemensamma kostnader på kostnadsbärare använda 

basen ”direkta lönekostnader” inklusive kostnader för inhyrd personal. 

 



 

 

 Fördelningsbasen för högskole-, nämnd och institutionsgemensamma kostnader till 

kostnadsbärarna skall vara kostnadsbärarnas direkta lönekostnader. I fördelningsbasen skall även 

kostnader för inhyrd personal såsom inhyra lärare ingå. 

 

 Södertörns högskola ska inte göra några direkta avsättningar. Alla gemensamma kostnader skall 

täckas av OH-påslaget. 

 

 De fördelningar som beräknats från de beslutade procentsatserna inför ett budgetår ska vara fasta 

under budgetåret. Det skall inte ske någon återbetalning eller extra uttag av avgift retroaktiv ifall 

procentsatsen varit för hög respektive för låg. 

 

 Högskolans lokaler omdefinieras i enlighet med SUHF:s modell. Direkta lokalkostnader 

definieras och utökas med ett påslag av bi ytor och allmänna ytor.  

 

 Ett användarvänligt bemanningsplanerings- och uppföljningssystem skall införas på Södertörns 

högskola där möjligheter finns att fördela lönekostnaderna utifrån resursplaneringen. Systemet 

skall även stödja möjligheten att kunna göra en detaljerad tidredovisning. Dessutom skall det 

finnas möjligheter att redovisa avvikelser mot planeringen och att kunna interndebitera tid via 

systemet i enlighet med SUHF:s  nya redovisningsmodellen. Systemet skall om möjligt vara 

färdigutvecklat standardsystem som snabbt kan implementeras och integreras med befintliga 

löne- och ekonomisystem. 

 

 

Konsekvensanalys  

 Omfördelningar av kostnader/budget ska hanteras i ordinarie budgetprocess inför 2010. 

 Ekonomiavdelningen (EA) hanterar de kodplaneförändringar som behöver göras på 

högskolegemensam nivå samt övergripande förändringar. Nämnder och institutioner ansvarar för 

att genomföra nödvändiga förändringar på respektive nivå. EA ger stöd till nämnder och 

institutioner i arbetet med att förändra kodplaner.  

 Projektet ansvarar för att ta fram kalkylen. Nämnderna ansvarar i samråd med sina institutioner 

för att räkna fram procentsatsen för institutionsgemensamma kostnader
77
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