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SAMMANFATTNING 
Denna uppsats ämnar reda ut om ett företags storlek påverkar hur utarbetad och sofistikerad 

metod de har för internprissättning. För att göra detta har intervjuer genomförts med 

representanter från fyra internationella läkemedelskoncerner i olika storlek. Resultaten visar 

att det minsta av de undersökta företagen har mindre utarbetade metoder än de övriga. 

Resultatet tyder på att det huvudsakliga syftet med internprissättning inom internationella 

koncerner är att följa skattelagarna i varje land. 
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1. INLEDNING 
Tack vare globaliseringen har den internationella handeln ökat betydligt de senaste 

decennierna, detta har även lett till ett mer internationaliserat ägande. I allt större utsträckning 

väljer företag att placera sina olika enheter på den plats som är mest lönsam och effektiv för 

deras verksamhet. Då världshandeln ökar och cirka 60 procent av den sker inom 

multinationella koncerner, blir prissättningen på dessa handelsvaror allt viktigare för de olika 

ländernas skatteunderlag (Riksskatteverket 2003 s.7). Verksamheterna i en multinationell 

koncern präglas i hög grad av integration och skattesystemen i de olika länderna skiljer sig åt. 

Detta leder till en ökad risk för dubbelbeskattning, som i sin tur blir ett hinder för fri handel 

(Ibid s.8). Att länder har olika skattesystem kan även ge incitament för multinationella 

koncerner att flytta vinsten dit skatten är minst, även detta är ett hot mot den internationella 

handeln (Korn & Langsfeld s.3). OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) har som uppgift att bidra till fri handel i världsekonomin och skapa så stor 

tillväxt som möjligt för alla medlemsländer. Därför arbetar de med att uppnå en 

överenskommelse om internationella principer på skatteområdet, för att stödja den fria 

handeln (Riksskatteverket 2003 s.8).  

Det finns många olika metoder för att ta fram ett tillförlitligt och rättvisande internpris1, 

vilken metod man väljer beror på situationen företaget befinner sig i (Arvidsson 1973 s.35). 

Hur internprissättningen fungerar i praktiken beror alltså på de omständigheter som finns 

kring ett företag, där ibland hur många produkter företaget har, hur många länder det verkar i, 

samt företagets storlek och omfattning på internhandeln. Enligt skattemyndigheternas 

bestämmelser i Sverige, får företag med lägre värde på sina transaktioner än 25 miljoner 

kronor göra förenklade dokumentationer av dessa, dock skall armlängdsprincipen fortfarande 

gälla (SKV M 2007 s.32). 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Såväl stora som små koncerner använder oberoende av internhandelns omfattning, någon 

form av system för att sätta internpriser, vare sig det rör sig om omedvetna eller noggrant 

framtagna metoder. Stora företag som i högre grad riskerar att bli granskade av 

skattemyndigheter, håller sig informerade och har väl genomarbetade metoder just för att 

undvika att bli underkända, medan små företag som mycket sällan blir granskade inte behöver 

                                                             

1 Priset på en vara/tjänst som handlas inom en koncern. 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engagera sig i detta. Vi vill undersöka om det är så att små företag har mindre genomarbetade 

och mindre sofistikerade metoder för internprissättning, än de hos större företag med både 

högre omsättning och verksamhet i flera länder. Detta är intressant bland annat för att det 

skulle kunna tyda på att syftena med internprissättning endast är skattemässiga, då stora 

företag är mer intressanta för skattemyndigheter att granska.  

1.3 SYFTE 
Syftet med denna uppsats blir således att undersöka om en koncerns storlek påverkar valet av 

internprissättningsmetod, och om användningen av internprissättningen är mer sofistikerad i 

större företag än i små. 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
Har stora koncernföretag mer genomarbetare metoder för internprissättning än små? 
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2. TEORI 
Här nedan kommer vi att presentera aktuella teorier kring internprissättning. Då det finns 

mycket skrivet om ämnet har ett urval krävts. Urvalet är dels baserat på kravet om att ta med 

uteslutande aktuella studier då reglerna kring internprissättning ofta ändras, men även på en 

önskan om att ta med enstaka äldre och traditionella källor som kan ses som teorins 

grundpelare. Vi har dessutom inkluderat beskrivningar på hur interprissättning tillämpas i 

praktiken och de regelverk som finns kring den. 

2.1 INTERNPRISSÄTTNING 
När varor och tjänster flyttas internt mellan olika bolag inom samma koncern, uppstår ofta 

problem med hur dessa interna transaktioner ska prissättas. För att lösa problemen har 

moderbolagen utvecklat system för internprissättning. Syftena med dessa system kan delas 

upp i tre kategorier; styrning, motivation och resultatbedömning. Om koncernen verkar i flera 

länder tillkommer syften som innefattar tullar, skatter, konkurrensförhållanden, 

valutabestämmelser, och affärsseder i olika länder (Arvidsson 1990 s.25 f.). Internationella 

undersökningar visar att maximering av koncernens vinst är det som påverkar multinationella 

företag mest, vid utformning av internprissystem (Ibid s.49). Företag väljer internprissättning 

utifrån tre olika effekter som påverkar vinsten (Korn & Langsfeld 2007 s.16). Den fösta är 

skatteeffekten – om företag upptäcker att olika enheter inom företaget har olika beskattning 

skapar det incitament att flytta skattebördan dit skatten är minst. Den andra är 

konkurrenseffekten – går internpriserna att identifiera så kan företag använda dessa för att 

strategiskt påverka beslut gällande priser för den slutliga produkten. Den tredje effekten är 

straffeffekten - vid val av internpriser tar ett företag hänsyn till sannolikheten att bli upptäckt 

vid felaktig prissättning, och den bestraffning som följer (Ibid s.3 f.). 

För internationella företag har det blivit allt viktigare att förstå hur skattelagar ska tillämpas 

för att inte gå miste om potentiella vinster, eller riskera böter. År 1995 hade endast tre länder 

skattesystem för internprissättning, år 2007 hade antalet ökat till 38 länder. Anledningen till 

ökningen är att länder har börjat se kontrollen över internprissättning som en inkomstkälla för 

skatter (Drtina & Reimers 2009 s.4) 

2.2 ARMLÄNGDSPRINCIPEN 
Den så kallade armlängdsprincipen (arm's length standard) utvecklades för att förhindra 

manipulation av internpriser mellan företags enheter (Korn & Langsfeld 2007). OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) har infört speciella riktlinjer 
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som bygger på principen och beskriver hur företag ska tillämpa den i praktiken (Eden 2001 

s.601). Även länder som inte är medlemmar i OECD följer idag dessa riktlinjer (Miesel m.fl. 

2002) och nästan alla länder använder armlängdsprincipen som sin internationella 

internprissättningsstandard (Miesel m.fl. 2003 s.1). 

Armlängdsprincipen har använts eftersom den är baserad på den ekonomiska principen att 

konkurrens på marknaden är det bästa sättet att belöna risktagande och fördela resurser. 

Enheterna inom en koncern får alltså inga fördelar gentemot konkurrenter, eftersom priserna 

är desamma så väl inom koncerner som mellan dem. Vidare har både multinationella och 

enskilda företag samma utgångsläge, vilket eliminerar risken för de ekonomiska 

snedvridningar som lätt uppstår om multinationella företag kan flytta vinster från 

högskatteländer till lågskatteländer. Armlängdsprincipen har varit framgångsrik i de allra 

flesta fall (Miesel m.fl. 2003 s.1) och gynnsam både för företag och länderna de verkar i. 

Framför allt för länder med dokumentationskrav och straff om dessa inte efterföljs (Korn & 

Langsfeld 2007 s.16). 

Armlängdsprincipen innebär att två enheter inom en koncern bör välja samma pris för en 

intern transaktion, som två orelaterade företag som handlar med varandra under liknande 

omständigheter väljer. Detta leder till att enheterna i en koncern behandlas som om de vore 

separata företag, och varje enhet måste prissätta sina transaktioner inom företaget som om de 

vore på armlängds avstånd från varandra. Armlängdsprincipen ställer frågan ”vilket pris hade 

enheterna förhandlat fram om de inte ingick i samma koncern?” och eftersom företagen är 

inom samma koncern, så måste svaret på frågan vara hypotetisk (Eden 2001 s.601 f.). 

2.2.1 KRITIK MOT ARMLÄNGDSPRINCIPEN 
Det har riktats en hel del kritik mot armlängdsprincipen. Bland annat sägs den inte spegla den 

ekonomiska verkligheten, då internationella företag inte ser dotterbolag som separata enheter 

som i sin tur förhandlar med andra enheter på armlängds avstånd. Kritikerna säger att de 

internationella företagen oftast är mycket integrerade enheter, som varje dotterbolag bidrar till 

på sitt sätt. Internprissättningen är under full kontroll av koncernen, som givetvis tar hänsyn 

till skatterna när de sätter sina internpriser (Reuven 2007 s.26). 

2.2.2 JÄMFÖRBARHET 
Transaktioner mellan en koncerns olika enheter jämförs med transaktioner mellan orelaterade 

företag. Därför är det viktigt att noga undersöka om transaktionerna och de inblandade 

parterna, så väl som omgivningen verkligen överensstämmer. Ju mer de liknar varandra, desto 
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mer pålitligt blir resultatet (Styron 2007 s.44). Det får inte vara några ekonomiskt relevanta 

skillnader (exempel på dessa kommer nedan i kursiv stil) mellan de olika situationerna som 

påverkar prissättningen (Eden 2001 s.603).  Produkten eller tjänsten som handlas bör ha 

samma egenskaper hos de jämförda parterna. Transaktionerna måste likna varandra då det 

gäller funktioner som forskning och utbildning, tillverkning, utvinning och montering. 

Dessutom bör utformningen av kontrakten se likadan ut. Risk är en fjärde faktor att ta hänsyn 

till när man jämför transaktioner. Marknadsrisk och finansiell risk är två exempel, och man 

måste avgöra vilken av parterna som bär den största risken. Det kan även finnas vissa 

ekonomiska omständigheter som gör att jämförbarheten blir sämre, till exempel om de 

jämförda parterna agerar på olika geografiska platser eller på olika stora marknader. Slutligen 

kan även företagens strategier skilja sig åt, exempelvis kanske ett företag säljer varor till ett 

lägre pris i ett försök att ta marknadsandelar.  I de fall där dessa faktorer inte är lika varandra 

måste det göras justeringar i priserna för att kompensera för olikheterna, och ju fler justeringar 

som görs desto sämre blir jämförbarheten (Styron 2007 s.44 f., Miesel m.fl. 2003 s.4).  

2.3 METODER FÖR ATT FASTSTÄLLA INTERNPRISER 
Det finns flera olika metoder för att fastställa internpriser. Dessa kan delas in i kategorierna 

transaktionsbaserade metoder och vinstbaserade metoder (Eden 2001 s.604). Hur 

internpriserna sätts i en koncern varierar (Arvidsson 1990 s.26). 

2.3.1 TRANSAKTIONSBASERADE METODER 
Transaktionsbaserade metoder är de traditionellt sett använda metoderna, och kallas 

transaktionsbaserade då de fokuserar på att hitta ett pris för transaktionen. De två typer av 

transaktionsbaserade metoder som finns är metoder som jämför produkter, och metoder som 

jämför funktionen av dem (Eden 2001 s.604). 

Marknadsprismetoden (comparable uncontrolled price method) 

Enligt marknadsprismetoden ska man välja det pris som en liknande produkt på marknaden 

har under den aktuella transaktionen. För att komma fram till rätt pris kan man antingen se 

vilket priset är då samma produkt köps eller säljs av koncernen till/från en utomstående aktör, 

eller genom att kontrollera med en likadan eller liknande produkt som handlas mellan två 

orelaterade företag under likadana eller liknande omständigheter (Eden 2001 s.605). 

Armlängdspriset är således det etablerade marknadspriset för själva transaktionen (Miesel 

m.fl. 2003 s.6). Marknadsbaserade prissättningsmetoder bör användas då det råder perfekt 

konkurrens för varor som handlas internationellt. En perfekt marknad finns då produkten är 
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homogen och ingen enskild aktör kan påverka priset (Merchant & Van der Stede 2007 s.280). 

Därför måste alla faktorer och omständigheter som kan påverka priset beaktas då man väljer 

pris utifrån marknadsprismetoden, exempelvis produktens egenskaper, var marknaden finns 

och vilka risker som finns. Prisjusteringar bör göras utifrån dessa faktorer för att 

armlängdspriset ska kunna uppskattas så exakt som möjligt (Eden 2001 s.605). Företag som 

säljer färdiga varor använder vanligtvis den här metoden, då den representerar det exakta 

priset för såväl säljaren som köparen. Det vill säga det pris som varan kan köpas och säljas för 

på den öppna marknaden (Miesel m.fl. 2003 s.6). Marknadsprismetoden är den mest använda 

metoden (Drtina & Reimers  2009 s.7).   

Marknadsprismetoden - transaktioner (Comparable uncontrolled transaction method) 

Denna metod påminner om marknadsprismetoden, men används för att värdera transaktioner 

av immateriella produkter. Den används då transaktioner med liknande immateriella produkter 

förekommer mellan två orelaterade företag, som verkar under liknande omständigheter 

(Miesel m.fl. 2003 s.6). 

Kostnadsplusmetoden (cost plus method) 

Kostnadsplusmetoden utgår ifrån kostnaden för att tillverka produkten, och på denna kostnad 

läggs ett vinstpålägg som överensstämmer med den vinst en orelaterad säljare erhåller under 

liknande omständigheter. Summan blir armlängdspriset enligt kostnadsplusmetoden (Eden 

2001 s.606). En del företag räknar in administrativa kostnader och kostnader för forskning 

och utveckling i produktionskostnaderna. Därför är definierande av produktionskostnader en 

viktig del av denna metod, då de båda jämförda företagen bör ha samma definition av 

kostnaden, för att armlängdspriset ska bli korrekt (Miesel m.fl. 2003 s.12). Den säljande 

enheten får enligt denna metod lov att tjäna på handel inom koncernen. Metoden ger också en 

förenklad uppskattning av marknadspriset som kan användas då inget externt marknadspris 

existerar. Dock tar inte denna typ av armlängdspris hänsyn till förändringar på marknaden då 

den är internsatt (Merchant & Van der Stede 2007 s.282). Metoden används främst inom 

tillverkningsföretag och är den näst mest använda metoden (Drtina & Reimers 2009 s.7). 

Återförsäljningsprismetoden (resale price method) 

Metoden liknar kostnadsplusmetoden, men baseras på pris istället för vinstpålägg (Drtina & 

Reimers 2009 s.7) och använder bruttovinstmarginalen på transaktionen för att avgöra om 

internpriset är korrekt enligt armlängdsprincipen. Den jämför bruttovinsten på en transaktion 

inom koncernen, med bruttovinsten på en likadan transaktion mellan två orelaterade företag 
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(Styron 2007 s.42). Återförsäljningsmetoden avgör bara armlängdspriset för distributören, och 

tar inte hänsyn till skillnader mellan olika tillverkares vinst. Detta leder till en tendens att 

överskatta internpriset, så alla ej fördelade vinster hamnar hos tillverkaren. Därför är metoden 

lämpligast att använda då distributören ger så lite mervärde till produkten som möjligt, så att 

värdet av dess funktioner är lättare att uppskatta (Eden 2001 s.606). Metoden är mest 

användbar för de företag som säljer och köper materiella produkter, och används av 

grossistföretag snarare än tillverkare (Drtina & Reimers 2009 s.7, Styron 2007 s.42). 

2.3.2 VINSTBASERADE METODER 
Fram till år 1995 användes endast de tre ovanstående metoderna vid internprissättning. När 

amerikanska skattemyndigheten märkte att det var svårt att uppskatta rätt pris för vissa varor, 

särskilt immateriella produkter, behövdes en vidareutveckling av vinstbaserade metoder.  

Vinstbaserade metoder hjälper företag att uppskatta internpriser enligt armlängdsprincipen, i 

de fall det inte går att hitta jämförelsepriser. Den gemensamma utgångspunkten hos samtliga 

metoder som presenteras nedan, är den vinst som uppstår vid transaktioner mellan bolag inom 

samma koncern i jämförelse med liknande transaktioner mellan orelaterade företag (Eden 

2001 s. 607). 

Vinstfördelningsmetoden (profit split method) 

Denna metod tillämpas när ett företags ekonomi är vertikalt integrerad2, vilket gör företaget 

för involverat i gjorda transaktioner för att kunna göra en rättvis bedömning av vinstens 

ursprung (Miesle m.fl. 2003 s.20). Metoden används när två bolag i samma koncern handlar 

två immateriella varor med varandra, och varken CPM eller TNMM-metoden (dessa förklaras 

längre fram) går att använda (King 2009 s. 29). I vissa fall ger inte transaktionsbaserade 

metoder en ekonomiskt rättvis bild av immateriella tillgångar som uppfyller 

armländsprincipen (Miesel m.fl. 2003 s. 20). 

Vinstfördelningsmetoden föreskriver att vinst som uppstår under handel mellan två bolag 

inom samma koncern, ska fördelas mellan dessa utifrån hur stor del de haft i transaktionen.  I 

praktiken börjar man med att bestämma vinstsumman som gjorts efter en transaktion mellan 

två relaterade företag, då vinsten endast är knuten till den gjorda transaktionen och inte till de 

                                                             

2Vertikal integration – när företag köper upp delar av produktionsprocessen, som tidigare var outsourcade till 
externa underleverantörer inom koncernen. 
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inblandade parterna. Den vinst som fördelas brukar oftast vara baserad på rörelseresultatet 

minskat med räntor och skatter, men i vissa fall kan det vara bättre att använda bruttoresultatet 

(Eden 2001 s.608). Metoden kräver inte att företaget analyserar andra företags resultat då 

dessa kan vara svåra att hitta, istället jämför man hur mycket varje bolag bidrar till varje gjord 

transaktion (Miesel m.fl. 2003 s.20). En gemensam metod för att dela företagets vinst baseras 

på varje divisions användning av kapital, samt dess risker och kostnader i olika stadier av 

värdekedjan (Drtina & Reimers 2009 s.7). 

Jämförbara resultat-metoden (comparable profit method) 

Både kostnadsplusmetoden och återförsäljningsmetoden följer armlängdsprincipen, och är i 

princip bra metoder att använda vid prissättning, men vertikalt integrerade multinationella 

företag tenderar att generera en högre vinst än företag utan integrering. Man använder därför 

istället denna metod vid prissättning av rutinbaserad distribution, produktion och andra 

funktioner (Miesle m.fl. 2003 s.19). Metoden klargör om priset för en transaktion mellan två 

orelaterade företag, är densamma som för två bolag inom samma koncern som handlar med en 

likadan produkt under samma omständigheter (Eden 2001 s.610). Det vill säga att företaget 

ifråga kontrollerar att deras lönsamhet är rimlig, med hjälp av en jämförelse med orelaterade 

företags vinster av samma transaktion. Den här metoden skiljer sig från de andra metoderna 

då den bygger på ett företags vinster relaterade till enheternas uppdelning, snarare än priset på 

transaktionerna (Drtina & Reimers s.7 2009).  

Nettomarginalmetoden (transactional net margin method) 

Nettomarginalmetoden innebär att en granskning av ett företags nettovinstmarginal görs med 

hänsyn till kostnader, omsättningar och tillgångar. Den är väldigt lik kostnadsplusmetoden 

och återförsäljningsmetoden, med skillnaden att den använder sig av nettovinstmarginalen 

istället för bruttovinstmarginalen. I nettomarginalmetoden görs (1) en jämförelse med lämplig 

bas, mellan vinstmarginalen som intjänats av jämförbara orelaterade företag, på jämförbara 

okontrollerade transaktioner, med (2) nettovinsten på samma bas som intjänats av de 

relaterade företagen. Den viktiga skillnaden mellan kostnadsplusmetoden och 

nettomarginalmetoden är att den senare tillämpas på transaktioner snarare än på 

företagsspecifika grunder. De två metoderna har samma effekt när de tillämpas på rätt sätt 

(Miesel m.fl. 2003 s.19). Rätt sätt innebär att undersöka nettovinstmarginalen då 

armlängdsprincipen inte är uppfylld, med den vinst som tas ut vid en transaktion där två 

företag tillämpat den (Eden 2001 s.610). Eftersom nettomarginalmetoden är en ensidig metod 

används den vanligen till de minst komplexa parterna, som inte bidrar till värdefulla eller 
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unika immateriella tillgångar. Då den mäter förhållandet mellan nettovinsten och en lämplig 

bas såsom försäljning, kostnader eller tillgångar, är det viktigt att välja lämplig bas med 

hänsyn till vilken typ av affärsverksamhet som bedrivs (Miesel m.fl. 2003 s. 19). 

2.4 BÄSTA METODEN‐REGELN 
Bästa metoden-regeln innebär att varje företag bör välja den metod som under rådande 

omständigheter och med den information som finns, ger det mest tillförlitliga och jämförbara 

armlängdspriset (Miesel m.fl. 2003 s.2). Företaget får välja metod så länge den valda metoden 

är den som ger mest tillförlitligt resultat (Drtina & Reimers 2009 s.8). Många länder har 

skattelagstiftning med bestraffning för företag som inte följer armlängdsprincipen. I bilaga 5 

på sida 37 och 38 finns en tabell från år 2002 där man kan jämföra olika länders lagstiftning 

kring internprissättning. Den visar vilka länder som följer armlängdsprincipen, vilka länder 

som följer OECD:s riktlinjer, vilka länder som har dokumentationskrav och vilka som har 

straff för företag som inte följer dessa.   

2.5 FÖRETAGENS TILLÄMPNING AV INTERNPRISSÄTTNING 
Ovan beskrivs armlängdsprincipen och de internprismetoder som finns rekommenderade för 

att följa den. Reglerna som finns för internprissättning förespråkar de transaktionsbaserade 

metoderna då dessa – i synnerhet marknadsprismetoden, speglar armlängdsprincipen bäst. 

Nackdelen med marknadsprismetoden är att den kräver ett marknadspris på varan i fråga, och 

om ett inte går att finna så finns ingen möjlighet att använda den. När företag har immateriella 

produkter eller produkter som är specifika för företaget, går det inte att hitta ett marknadspris. 

De alternativ som finns är att uppskatta priset genom att jämföra liknande produkter, eller 

räkna ut vad ett externt företag skulle sätta för pris. Båda dessa tillvägagångssätt ligger nära 

armlängdsprincipen och är rättvisa, eftersom företaget tar hänsyn till marknaden. Av de 

transaktionsbaserade metoderna är det kostnadsplusmetoden som följer armlängdsprincipen 

bäst. Nackdelen med den är dock att kostnaderna och de valda marginalerna kan vara 

missvisande (Arvidsson 1990 s 32). 

Flera studier har visat att företag generellt sett använder en kombination av metoder för 

internprissättning. Det kan vara en blandning av marknadsbaserade metoder, eller 

kostnadsplusmetoden tillsammans med förhandlingsbara metoder. Enligt en undersökning av 

Tang (1992 s 43) är den marknadsbaserade interprissättningsmetoden den mest populära. 

Industriföretagen använde den i 37 % av internprissättningen, och i 46 % av de internationella 

besluten (Adler 1996 s 78). 
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Utformningen av internprissättningspolicys påverkas av tre huvudsakliga faktorer. Den första 

är storleken på investeringar som kommer innefattas av interna transaktioner. Andra faktorn 

är antalet transaktioner som kommer att inträffa och vilken omfattning varje transaktion 

uppgår till. Den sista och viktigaste faktorn gäller osäkerheten kring transaktioner och 

komplexiteten som utmärker dem. Dessa tre faktorer har stor inverkan på hur företag väljer att 

använda sig av internprissättning, och hur stora resurser som krävs för att utforma en policy 

för användandet (Lantz, 2000 s, 36). 

 

I akademisk litteratur har det fokuserats mycket på att förklara internprissättning genom 

teoretiska modeller, trots att internprissättning är ett högst praktiskt ämne. Således har 

förklaringen av den praktiska funktionen till stor del gått förlorad i alla teoretiska modeller. 

Internprissättning går i praktiken inte att tillämpa endast med hjälp av kostnadsuträkningar 

och kostnadsformler, utan för en effektiv internprissättning krävs en blandning av struktur, 

strategi och teknologi. För att uppnå detta behövs ett dynamiskt internprissättningssystem 

(Emmanuel & Mehafdi 1994 s 15). Innan ett företag väljer vilken metod som ska användas 

måste företaget undersöka prissättningsproblemet. Företaget bör börja med att konstatera 

vilken prissättning och vilken mängd varor som kommer att maximera företagets vinst, och 

varje enhet får sedan anpassa sig därefter (Garret 1992 s 97 ). 

Vid undersökningar av företags tillämpning av internprissättning, har det visat sig att de 

använder den på vitt skilda sätt i praktiken. Detta beror på att företagen är verksamma i olika 

branscher och varierar i storlek. En annan orsak till skillnaderna kan vara att 

internprissättningen studeras allmänt, utan fokus på metoderna, vilket leder till att man inte 

lägger tillräcklig vikt vid strategier eller organisation i företag (Emmanuel & Mehafdi 1994 s 

15 ).  I praktiken använder sig större företag med många produkter i produktion, av olika 

internprissättningsmetoder för de olika produkterna. För vissa produkter kan det till och med 

vara aktuellt att ha flera metoder under produktionscykeln (Adler 1996 s 77). 

Omfattningen på internprissystemet är en väldigt viktig policyfråga för företag som växer, då 

det måste finnas tydliga riktlinjer för enheterna i koncernen (Arvidsson 1972, s 59). Vi kan 

konstatera att det finns oerhört många tillvägagångssätt för företag att komma fram till det 

bästa systemet för internprissättning. Detta på grund av att det finns många olika metoder, och 

även på grund av alla de olikheter som finns mellan företag. Tidigare studier har dessutom 

kunnat konstatera att företag kombinerar olika metoder för olika produkter, och metoder kan 

ibland även skilja sig under produktcykeln för en och samma produkt. I bilaga 5 ser vi att de 
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flesta länder följer armlängdsprincipen samt OECD:s riktlinjer, många länder har även straff 

för företag som inte följer skattelagarna. Detta gör att företag påverkas mycket av vilka länder 

de har verksamhet i, och risken för att bli granskad av skattemyndigheter ökar naturligtvis i 

takt med antalet länder. Ett naturligt antagande blir även att ju större företaget är, desto fler 

länder verkar de i. Frågan är om företags utformning av internprissättningssystem påverkas av 

dess storlek.  
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3. METOD 
För att ta reda på om en internationell koncerns storlek påverkar arbetet med 

internprissättning har vi valt att undersöka fyra företag inom läkemedelsbranschen som 

använder sig av den. Vi valde fyra läkemedelsföretag för att nå ett resultat som är 

representativt åtminstone för läkemedelsbranschen, och höll oss till endast denna bransch för 

att undvika inverkan av branschspecifika faktorer i våra jämförelser.  

Läkemedelsbranschen består både av små och stora internationella företag, och har många 

likheter mellan produkter och verksamheter. Detta är till vår fördel då det borde medföra ett 

mer representativt resultat för andra företag inom samma bransch. Företagen vi har valt ut 

kommer alltså att variera i storlek sett till antal anställda och årlig omsättning. Enligt 

Europakommissionens definition räknas företag med upp till 250 anställda och en årlig 

omsättning på högst 50 miljoner euro som medelstora (The New SME Definition 2005 s.14). I 

vår studie kommer företag Fyra att representera de små företagen, trots att det enligt 

Europakommissionens definition räknas som medelstort. I detta sammanhang med endast 

internationella företag, tycker vi att företag som passar in på definitionen av medelstort kan 

anses vara små.  

För oss var det viktigt att kunna genomföra intervjuer eftersom vi ville veta hur arbetet med 

internprissättning ser ut och hur sofistikerat det är. Ett resonemang om att detta skulle vara 

svårt att tyda genom exempelvis enkäter ledde till att vi behövde begränsa antalet företag till 

fyra. För att kunna göra en så informativ och konkret studie som möjligt, har vi intervjuat 

uteslutande ekonomichefer eller controllers. Samtliga intervjuobjekt har arbetat länge med 

internprissättning och är inom respektive företag de mest insatta i ämnet. Vi bedömer 

sannolikheten för att de skulle ge överdrivet sofistikerade bilder av sina metoder som mycket 

liten, och anser dem vara tillräckligt trovärdiga för att intervjuer med personer på andra nivåer 

ska vara överflödiga. Vi har valt att spela in intervjuerna för att kunna dokumentera exakta 

uttalanden gällande frågorna, och inte riskera att utelämna viktig information. Ett av företagen 

hade vi dock ingen möjlighet att intervjua muntligt. Deras ekonomichef har svarat skriftligt på 

frågorna varpå vi haft viss korrespondens via e-post. De frågor vi har ställt och svaren vi har 

fått finns att ta del av i våra bilagor. Frågorna utformades utifrån vår teori och vi har försökt 

att ställa så breda frågor som möjligt för att inte lägga ord i munnen på de intervjuade. Vi har 

även valt att ge företagen utrymme för egna åsikter och tillägg för att bättre spegla företagens 

karaktär. Vi hoppas att detta ska leda till att vi får en så verklighetstrogen bild som möjligt. 
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Eftersom vi genomfört personliga intervjuer med tre av fyra företagsrepresentanter (då ett av 

företagen svarade på frågorna skriftligt) har det även uppstått följdfrågor till våra 

huvudsakliga frågor. Dessa har vi inte kunnat redovisa i bilagan, utan de tas upp i resultatet 

om relevans finns. Intervjuerna med respektive företag har varat i ungefär 45 min. Vi har tagit 

hänsyn till tillförlitligheten i alla svar och jämfört dem med varandra, sedan sammanställt allt 

intervjumaterial och bearbetat det för att urskilja om det finns skillnader i företagens 

internprissättningssystem. Vi har därefter kunnat jämföra resultatet med teorin som använts i 

uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16 

4. RESULTAT 
Nedan följer fallstudier från fyra utvalda företag som har verksamhet i flera länder. 

Informationen är baserad på de intervjuer vi genomfört med personer som är insatta i 

internprissättningen i respektive företag. Samtliga företag är verksamma i 

läkemedelsbranschen och då alla önskat att vara anonyma kallar vi dem här för Företag Ett, 

Två, Tre och Fyra. Företag Två är det företag som endast besvarat frågorna skriftligen.  

Nedan följer fallstudier från fyra utvalda företag med verksamhet i flera länder. Informationen 

är baserad på intervjuerna vi genomfört med de personer i respektive företag som är insatta i 

internprissättningen. Samtliga företag är verksamma i läkemedelsbranschen och då alla önskat 

att vara anonyma kallar vi dem här för företag Ett, Två, Tre och Fyra. Företag Två är det 

företag som endast besvarat frågorna skriftligt.  

I tabell 1 kan vi se att företag Ett är överlägset störst mätt både i omsättning, antal anställda 

och länder de verkar i. Företag Två och Tre är ungefär lika stora och företag Fyra är betydligt 

mindre.  

Tabell 1.  

  Verksamma 
i antal 
länder 

Antal 
anställda i 
Sverige 

Antal 
anställda i 
hela 
koncernen 

Omsättning 
i SEK 

Metod  
vid 
produkt 

Metod 
vid 
tjänst 

Företag Ett 100 1800 300 000 6,8 miljarder TNMM C + 
Företag Två 22 500 1350 1,7 miljarder TNMM  
Företag Tre 20 385 657 1,3 miljarder  C+ 
Företag Fyra 2 173 1000 500 miljoner C+ C+ 
 

4.1 FÖRETAG ETT 
Företag Ett handlar med i stort sett hela världen och är en del i en större koncern. Företagets 

omsättning är ca 6,8 miljarder SEK och 98 procent av företagets försäljning sker inom 

koncernen. Största delen av inköpen görs från externa företag och 30 procent sker inom 

koncernen. Majoriteten av de produkter som handlas internt inom koncernen är varor, men 

även handel av tjänster förekommer.  Företaget har så länge ekonomichefen vet, använt sig av 

internpriser då det är ett stort internationellt bolag.  

– Syftet med internpriserna är enbart skattemässigt, för företag Ett spelar det ingen roll i vilket 

land de redovisar sina vinster. De skulle kunna redovisa allting i Sverige om det var lagligt, 
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säger ekonomichefen. Han menar också att alla länder vill ha kännedom om den rätta vinsten 

för att kunna ta ut skatteintäkter. För att undvika problem med skatteverk i olika länder är det 

viktigt att företaget ser till att internpriserna är rättvisa i enlighet med armlängdsprincipen. 

Företag Ett ser till så att den efterföljs genom transferprisstudier där de betraktar externa 

säljbolag med samma förutsättningar för att se hur mycket dessa tjänar, och väljer priser 

därefter.  

Företaget har olika internprissättningsmetoder beroende på vad för något de handlar med. 

Kostnadsplusmetoden används för tjänster och kontraktstillverkning medan man använder 

nettomarginalmetoden för att hitta rätt internpris för egna varor. Nettomarginalmetoden 

används genom att avtal tecknas med företagets säljbolag runtom i världen. I avtalen står att 

säljbolagen ska ha en viss marginal som täcker de utgifter som uppstår då de genomför en 

försäljning. Sedan sätter säljbolagen priset så att de för får sin marginal, och resten av vinsten 

stannar där tillverkningen har skett. Det går till likadant vid köp av varor, då både mottagaren 

och det företag som skickar varorna får en viss marginal.  

Ekonomichefen säger att nettomarginalmetoden är den metod som är mest tillförlitlig då de 

har så många olika typer av varor, allt från kemikalier till stora maskiner. Han menar att 

metoden är enkel att använda. Om de säljer en vara de producerat till ett säljbolag, så tecknas 

ett avtal om att säljbolaget står för all risk för att sälja den, sedan sätts marginaler utifrån det. 

Nackdelen han nämner är att det blir mycket uppföljning, då man måste kolla upp i efterhand 

att den aktuella procenten verkligen stämmer överens med den avtalade.  

4.3 FÖRETAG TVÅ 
Företag Två har sitt moderbolag i Sverige och 22 helägda dotterbolag runtom i världen, bland 

annat i USA, Japan, Brasilien och Europa. Koncernens omsättning var 1,7 miljarder kronor år 

2008. Företag Två säljer sina produkter från Sverige till dotterbolag i andra länder, som i sin 

tur säljer produkterna vidare till sjukhus och laboratorier. Företaget säljer både varor och 

tjänster. 

Företag Två använder internprissättning för att visa skattemyndigheter i respektive land att 

deras interna transaktioner sker på marknadsmässiga villkor, så att prissättningen accepteras i 

alla länder. De följer armlängdsprincipen och är insatta i vad den innebär. Metoden för 

internprissättning är vald utifrån att armlängdsprincipen ska fungera.  
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För att välja internprissättningsmetod kan man säga att företag Två använt sig av 

uteslutningsmetoden. De har kommit fram till att varken kostnadsplusmetoden eller 

återförsäljningsmetoden kan ge en rättvisande bild, då de kräver att produkterna och 

kostnaderna är tillräckligt lika varandra för att vara jämförbara, och i detta företags fall finns 

inga utomstående företag som handlar med liknande produkter. Då återstår bara 

nettomarginalmetoden, och de tycker att den dessutom ger en mer rättvis bild då den bygger 

på rörelseresultatet snarare än på bruttovinsten. Företaget ser till att armlängdsprincipen följs 

genom benchmark-studier som visar vad en marknadsmässig marginal bör vara, och planerar 

inte att byta metod i framtiden. De är nöjda så länge det inte uppstår några problem med 

skattemyndigheterna.   

4.2 FÖRETAG TRE 
Företag Tre handlar med ungefär 20 länder som ligger spridda över hela världen. Deras 

omsättning var 1,3 miljarder kronor år 2009, men företaget expanderar och har ökat sin 

omsättning avsevärt sedan starten. Försäljningen sker i huvudsak till dotterbolag men även till 

utomstående företag, direkt till slutkund, och till andra företag som är belägna i länder där 

företaget inte har någon verksamhet. Handel sker till största del med varor, men även med 

tjänster om än i liten skala. Företaget har använt sig av internpriser från det att de köpte sitt 

första dotterbolag. Dokumentationen kring internprissättningen har av skattemässiga skäl 

utvecklats och blivit mer genomtänkt sedan år 2002.  

Ekonomichefen önskar att de kunde använda sig av internpriser i styrningen, men detta finns 

inte utrymme för då skatteverket där företaget finns har stränga regler för hur dessa skall se ut. 

Därför har syftet begränsats till att endast uppfylla skattemyndigheters krav, så att företaget 

ska kunna undvika böter och liknande bestraffningar i de olika länder de har verksamhet i. 

Företag Tre har anlitat en revisionsfirma som granskat företagets produkter, tjänster och 

verksamhet och således kunnat ge ett utlåtande om vilken metod som är bäst. Man har även 

undersökt OECD:s rekommendationer noggrant, för att så väl som möjligt kunna följa 

armlängdsprincipen. 

Företaget använder sig av två olika metoder, en för tjänsterna och en för varorna de handlar 

med. För tjänsterna använder de sig av cost plus-metoden, medan metoden för varor går ut på 

att dotterbolagen estimerar vilka volymer de kommer att sälja, och priserna för försäljningen. 

Sedan räknar de fram vilka kostnader som kommer att uppkomma av transaktionerna. 

Moderbolaget och dotterbolaget delar sedan på skillnaderna mellan omsättningen och 
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kostnaderna. Slutligen räknar moderbolaget fram storleken på risken de tar i och med affären. 

Detta för att bestämma marginalen som dotterbolaget får – mindre risk innebär en mindre 

marginal. Ekonomichefen på företag Tre tycker att dessa valda metoder är rättvisa, helt i linje 

med OECD:s rekommendationer och gör det dessutom möjligt att undvika böter. 

– Nackdelarna med metoderna är att inte få välja fritt, tycker ekonomichefen, och säger vidare 

att om de fick välja skulle de ha tagit helt andra siffror, men vill inte nämna mer om det. 

4.4 FÖRETAG FYRA 
Företag Fyra är ett dotterbolag vars moderbolag är beläget i Indien. Koncernens omsättning är 

omkring 500 miljoner kronor. Företaget köper IT-tjänster från moderbolaget och en stor del 

av deras serverpark står i Indien, varifrån de även köper backuper på servrar. Utöver det sköts 

hela koncernens IT-system från Indien, där de anlitat konsulter som fakturerar företaget för 

ombesörjningen.  

Företag Fyras syften med internprissättning är skattemässiga, och ekonomichefen säger att om 

han följer skattereglerna så kommer inte skattemyndigheterna att undersöka dem. Företaget är 

inte speciellt insatt i armlängdsprincipen, men ekonomichefen tror att den följs av 

moderbolaget i Indien. Priserna på IT-tjänsterna bestämdes utan att företag Fyra var 

involverat, och personalen undrar hur priserna har bestämts. Annars verkar de vara för 

ovetande för att påverkas.  

För att ta fram internpriserna tror ekonomichefen att företag Fyras moderbolag använder en 

självkostnadskalkyl, plus ett påslag. Ekonomichefen säger att de alltid jobbar med 

självkostnadskalkyler, varför det är naturligt att använda dem till internpriserna, och tycker att 

det därför är den mest rättvisande metoden. Nackdelen ekonomichefen ser är att marknaden 

inte bryr sig om deras kostnader och de blir för stelbenta, men han ser ingen anledning till att 

byta metod i framtiden. Däremot säger han att de kanske skulle bli mindre trovärdiga hos 

skatteverket om de bytte metod titt som tätt, men nämner också att de enkelt skulle kunna byta 

på grund av att de är ett så litet företag.  

I framtiden ser företag Fyra en utökning av integrationen. De skulle då eventuellt komma att 

sköta frisläppet och kvalitetskontrollen av produkterna, samt fungera som säljbolag åt 

moderbolaget i Indien. Även då planerar de att använda någon modell för påslag vid 

internprissättning, där de tar reda på inköpspriser och kostnader innan påslaget. 
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5. ANALYS 
Tre av de fyra undersökta företagen har efter intervjuerna visat sig ha noggrant utvalda och 

utarbetade metoder för internprissättning. Företag Ett och Två har valt bort metoder som inte 

kunnat uppfylla kravet om priser på armlängds avstånd till utomstående företag. Detta på 

grund av att det funnits för många skillnader mellan företagen och dess produkter, som gjort 

jämförbarheten otillräcklig. Eden (2001) nämner i sin bok att det inte får finnas några 

ekonomiskt relevanta skillnader som påverkar prissättningen, och antar att det i sådana fall är 

dessa skillnader som förekommer. Genom att utesluta de metoder som påverkas för mycket av 

skillnaderna, har man kommit fram till den mest lämpliga metoden för företaget och 

produkterna de handlar med. Bland annat ser vi att samtliga företag i undersökningen 

använder kostnadsplusmetoden för internhandel av tjänster. Enligt Miesel (2003) kan även 

marknadsprismetoden – transaktioner användas för att värdera transaktioner av immateriella 

produkter, men att företagen valt kostnadsplusmetoden kan bero på att deras tjänster är så pass 

specifika att marknadspriser för dessa inte går att hitta. I sådant fall kan man även här se en 

form av uteslutningsmetod. Arvidsson (1990) nämner också att detta är nackdelen med 

marknadsprismetoderna.  

Företag Ett och Två använder nettomarginalmetoden för sina produkter. Denna metod kan 

anses vara mer avancerad än exempelvis kostnadsplusmetoden, då den kräver noggrannare 

analyser och undersökningar. Kostnadsplusmetoden utgår endast ifrån redan befintliga 

kostnader. I företag Tre har man anlitat ett revisionsbolag för att hitta den bästa metoden, så 

man vi kan även där konstatera att arbete lagts ned för att se till så att armlängdsprincipen 

efterföljs. Företag Ett och Tre har dessutom olika metoder beroende på om de handlar med 

produkter eller tjänster, vilket också tyder på stor eftertanke. Som Adler (1996) skriver 

använder sig stora företag av olika internprissättningsmetoder till olika produkter, vilket vi ser 

exempel på i företag Ett, som har en metod för vanliga produkter och en annan för 

kontraktstillverkning.  

Företag Fyra som i vår studie räknas som ett litet företag, verkar ha minst genomarbetade 

metoder, och minst kunskap om de metoder som finns att välja mellan. Detta skulle kunna 

påvisa att svaret på vår fråga om huruvida små företag har mindre genomarbetade metoder för 

internprissättning, blir ja. De skillnader som i undersökningen visat sig vara utmärkande för 

företag Fyra, är dels att dess internhandel i dagsläget endast består av tjänster och dessutom är 

begränsad i förhållande till de andras. Därtill sker handeln endast mellan Sverige och Indien. 
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Alla dessa skillnader har på något sätt att göra med företagets storlek. Precis som Emmanuel 

och Mehafdi (1994) skriver skiljer sig användningen av internprissättning mellan olika företag 

då de varierar i storlek och verkar i olika branscher. Ju fler länder ett företag är verksamt i och 

bedriver internhandel mellan, och ju större omfattning det är på internhandeln, desto mer 

motiverat blir det att vara insatt i metoderna för internprissättning och de regler och lagar som 

finns kring den. Detta på grund av länders olika lagstiftning, och att risken för att bli granskad 

av länders skattemyndigheter ökat. Företag Ett är i allra högsta grad ett sådant exempel. De 

har en enorm dokumentation under ständig utveckling, och är även störst av de undersökta 

företagen. Företag Fyra har i sin tur inte alls gjort någon sofistikerad dokumentation på sin 

internhandel, och personalen är inte särskilt insatt i hur deras internprissättning fungerar. 

Företag Tre utvecklade sitt internprissättningssystem först år 2002, troligtvis för att de 

expanderat och således upptäckt att detta är nödvändigt på grund av skattelagar.  

Då skattemyndigheters press på små företag är mycket liten, kan dessa använda 

internprissättning i mer strategiska syften. Detta skulle kunna anses vara orättvist gentemot 

större företag, men samtliga undersökta företag säger att syftet med just deras 

internprissättning är beskattning – även företag Fyra med förhållandevis liten omfattning på 

internhandeln. Företag Tre tycker att det är synd att styras så mycket av skattelagar då 

internprissättningssystem hade kunnat vara utmärkta verktyg för styrning och motivation.  

Ekonomichefen på det minsta företaget vet vad armlängdsprincipen innebär, men kan inte 

svara på om den följs och i så fall hur. Huruvida detta beror på att företaget är ett dotterbolag 

som inte har det slutgiltiga ansvaret, eller att företaget helt enkelt inte anser det vara viktigt då 

risken för att bli granskad är mycket liten, kan vi inte säga utifrån vår intervju. Vi vet inte 

heller hur stort arbete moderbolaget lagt ner på att välja ut sin metod, eller om de därifrån ser 

till att armlängdsprincipen efterföljs. Dock säger tabellen från år 2002 i bilaga 5 att företag i 

Indien förväntas följa armlängdsprincipen, men OECD:s riktlinjer följs inte, och landet har 

inga dokumentationskrav med straffsystem. Alla de övriga undersökta företagen gör någon 

form av transferprisstudier för att se till att de har marknadsmässiga priser, och är troligtvis 

mer angelägna om detta då de har verksamhet i flera olika länder.  
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5.1 SLUTSATS  
Slutsatsen vi kommer fram till är att antalet länder ett läkemedelsföretag verkar i och 

internhandelns omfattning, har betydelse för hur genomarbetade internprissättningsmetoder de 

har. Antalet länder och omfattningen på internhandeln torde öka i takt med företagets storlek, 

vilket i så fall tyder på att svaret blir ja, på frågan: ”Har stora koncernföretag mer 

genomarbetare metoder för internprissättning än små?”.   

Detta kan vi konstatera då företag Fyra, som i vår studie representerar de små företagen i 

läkemedelsbranschen, är det företag med minst sofistikerade metoder för internprissättning. 

De har dels överlåtit det arbetet helt åt sitt moderbolag och de saknar egen insyn i hur 

företaget följer armlängdsprincipen. Dessutom använder de sig av kostnadsplusmetoden som 

vi anser vara en mindre sofistikerad metod än till exempel nettomaringalmetoden, som flera 

av de stora företagen använder. De övriga företagen genomför dessutom regelbundna 

transferprisundersökningar, medan företag Fyra inte vet huruvida sådana genomförs på deras 

företag. Att företag Fyra är ett dotterbolag tycker vi inte kan ursäkta deras mindre 

sofistikerade system. Även företag Ett är ett dotterbolag inom en större koncern och där är 

ändå metoderna för internprissättning välutvecklade. Företag Tre anlitade inte förrän år 2002 

ett revisionsbolag för att utveckla deras internprissättningssystem. Att de gjorde det först då, 

tyder på att det är något som krävts då företaget blivit större. Även detta styrker slutsatsen om 

att större företag har mer genomarbetade internprissättningssystem. 

Vi kan också konstatera att ju större och mer avgörande ett företag blir på marknaden, desto 

större risk löper det att granskas av skattemyndigheter i något av länderna det är verksamt i. 

Vi har sett att det är just detta som driver företagen till att göra en mer utarbetad 

internprissättningspolicy. Genom detta kommer vi även fram till att ju större ett företag är, 

desto mindre utrymme har de för att använda internprissättning i andra strategiska syften än 

skattemässiga.  

Genom att undersöka fler branscher, och fler företag med än mer djupgående intervjuer, 

skulle man kunna komma fram till huruvida stora företag även inom andra branscher har mer 

utarbetade internprissättningssystem. Man skulle även kunna utreda om deras utrymme för att 

använda internprissättning i andra strategiska syften, är mindre än det små företag har.  
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7. BILAGOR 
 

BILAGA 1. 

Intervju med företag Ett 

• I hur stor omfattning sker transaktionerna mellan era bolag?  

98 %  av företagets försäljning sker inom koncernen och drygt 30 %  av deras 

inköp. Omsättningen är 15 miljarder US dollar. Inköp har jag inga siffror på.  

 

• Hur integrerade är de olika bolagen? Handlar ni bara med ett bolag, eller är det 

flera bolag som är inblandade i internhandeln? 

‐ 

• Är det varor eller tjänster ni handlar med? 

Största delen av vår försäljning är varor men vi har även tjänster. 

 

• Handlar ni med företag som inte är en del av koncernen? 

Största delen av våra inköp är från externa företag, men bara drygt 2 % av 

försäljningen. 

 

• I vilka länder ligger de bolag ni handlar med? 

Vi handlar i stort sett med hela världen, det är lättare att nämna vilka länder vi inte 

handlar med. 35 % av våra inköp är av USA och lika stor procent av Europa.  

Internpriser 

• Hur länge har företaget använt sig av internpriser?  

Jag vet inte, men 1979 känns som ett datum jag känner igen. Men i stort sett hela 

tiden, det här är ett stort bolag  ett internationellt företag. 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• Hur fungerar det rent praktiskt när ni använder internpriser? 

Det är en hel vetenskap. När det gäller varuflödet ut har vi säljbolag runt hela 

världen och då använder vi oss av TNMM. Vi skriver ett avtal där det står att 

säljbolaget ska ha en viss marginal, så sätter man priset så de får sin marginal och 

resten av vinsten stannar i Sverige. Säljbolagen lägger på en marginal som ska 

täcka de utgifter de kommer att ha då de ska genomföra försäljningen. Resten av 

vinsten stannar i Sverige.  

 

Lika när vi köper, om vi köper från ett koncernföretag.  Här i staden har vi 

världslagret  distributionslagret så att säga, även andra bolag inom koncernen 

skickar hit sina varor och så skickar vi vidare dem härifrån. Då får både vi och 

företaget som skickade hit varorna en viss marginal.  Vi kör alltså list price minus 

både för inköp och försäljning . 

 

• Har du en klar bild över hur ni räknar fram ert internpris och vad som ingår i det 

priset?   

Ja, för min del är det enkelt. Om det är något vi ska sälja vet jag hur stor marginal 

säljbolaget ska ha och så sätter vi priset därefter. Försäljningspris minus kostnader 

och inte utifrån kostnader. 

 

• Vilka fördelar/nackdelar ser ni med internpriser?  

Fördelen är att man har en fast policy och då inte behöver undra vilket pris man ska 

använda sig av. Nackdelen är att en del kan använda det till resultat och 

uppföljning vilket givetvis är fel. Det går inte att göra så internt, för man går ju inte 

minus eller plus för slutändan är resultatet inom koncernen. Vi ska inte titta på vad 

vi säljer internt utan bara i slutändan. Vad jag tillverkat den för och sålt den för. 

Vinsten och förlusten uppstår när slutkunden har fått den. 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• Vilket ser ni som det huvudsakliga syftet med internpriser på ert företag  (som 

styrmedel, att motivera till ökat lönsamhetstänkande, skattesyfte, att få fram ett 

resultat för de olika enheterna eller att ge ett underlag för prissättning till externa 

kunder)?  

Bara skattesyfte. För oss spelar det ingen roll, vi skulle kunna ha all vinst här i 

Sverige, men vi vill undvika problem med skatterna. Varje land vill ha den rätta 

vinsten för att kunna ta ut skatteintäkt. Inget styrnings eller lönsamhetstänk och 

inte heller underlag för prissättning. Bara skattemässiga resultatet.  

 

Internprissättningsmetod 

• Vilken metod använder ni er av för att ta fram internpriser?  

TNMM till varor, men vi har ju tjänster också. Beroende på vad det är för tjänst har 

vi olika internprismetoder. Men den huvudsakliga är TNMM. 

 

• Vad har påverkat er i ert val av metod? 

Största anledningen till att vi valt den metod vi valt är att vi har så många olika 

varor, från stora instrument till media (kemikalier). För stora instrument använder 

vi oss av små marginaler och kemikalierna kräver stora marginaler. 

 

• Varför har ni valt att arbeta med dessa metoder och tycker ni att någon metod ger 

en mer rättvisande bild än de andra?  

Det handlar om att man inte hittar tillförlitlighet i andra metoder. Den sista 

utvägen är alltid TNMM, och den ger oss den mest rättvisande bilden. 

 

• Vad ser du för fördelar och nackdelar med er metod? 



  28 

Nackdelen är att det är mycket uppföljning, i och med att man avtalat om en viss 

procent så måste man kolla att det verkligen blir så (att alla gör den procenten). 

Fördelen är väl att den är enkel trots allt. Exempelvis om jag producerar en vara 

och sen säljer den till säljbolaget, avtalar vi om att säljbolaget står för all risk med 

att sälja den och så sätter vi marginalen utifrån det. Det är enkelt. Om man 

använder exempelvis cost plusmetoden så utgår man från kostnaderna och det 

känns inte lika enkelt. 

 

• Har ni ändrat era metoder för beräkning av internpriser? 

Nej, vi har inte ändrat metoderna. Sen 1999 när jag kom hit har det varit så, tror 

även att det varit samma metod innan det. 

 

• Om ja, varför? Och vad upplever ni att det blev för skillnader för er? 

‐ 

• Skulle ni i framtiden kunna tänkas få anledningar att byta metod? 

Vi ska inte byta, svårt då vi alltid kommer att ha olika och många varor. 

• Följer ni armdlängdsprincipen? Hur ser ni till att den följs? 

Ja det är klart, allt detta med transferpriser bygger på att följa den. För att kunna 

se till att den följs gör vi transferprisstudier. Som innebär att om vi exempelvis har 

ett säljbolag i Frankrike som vi ska sälja våra varor till, för att de i sin tur ska sälja 

vidare varorna till slutkund, då tittar vi på ett annat externt säljbolag i Frankrike 

med samma förutsättningar som vårt säljbolag och tittar på hur mycket de tjänar 

och väljer våra priser därefter.  Så våra säljbolag ska ligga på samma nivå och 

detta kan vi se i stora databaser. På så vis säkerställer vi att vi använder oss av 

armlängdsprincipen. 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• Får ni någon information från centralt håll beträffande hur interna affärer 

påverkar företaget i stort?   

Vi tar ett exempel. Om kunden ska betala 200, så säljer vi varan för 150 till vårt 

säljbolag, denna marginal ska täcka deras försäljningskostnader plus andra 

administrativa avgifter. Då varan är producerad i USA köper vi in den för 146 från 

USA och vi får då en marginal som täcker våra fraktkostnader och lagerhållningen. 

Varan i USA kostade 50 att tillverka, vilket då betyder att hela vinsten hamnar där 

den tillverkades. Vi sätter priserna så att de exakt täcker de kostnader som uppstår 

vid hanteringen av den. Svår fråga att svara på. Utan internförsäljningar har vi 

ingen försäljning. 

 

• Hur agerar personalen när internpriser används?  

Det blir krångligt ibland för personalen vid internpriser. Exempelvis om en forskare 

vill använda sig av något instrument så kostar det 50 om man köper det i USA där 

det tillverkades. Men om han vill ha det i Sverige kostar det 146, vilket kan vara 

svårt att förstå för honom. Man får diskussioner kring detta då vi är ett företag men 

det kostar olika beroende på vilket land man är.  Det kan hända att de vill köpa den 

i USA och sen ta med den till Sverige, men det går emot vår policy gällande 

internpriser.  

 

• Är det något ni vill tillägga? 

Vi använder cost plusmetoden för tjänster och kontraktstillverkning. Olika 

funktioner, olika affärsområden. 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BILAGA 2. 

Intervju med företag Två (skriftliga svar) 

• Hur stor är er koncerns omsättning? 

1,7 miljarder kronor år 2008. 

• I hur stor omfattning sker transaktioner mellan era bolag?  

‐ 

• Hur integrerade är de olika bolagen? Handlar ni bara med ett bolag, eller är det 

flera bolag som är inblandade i internhandeln? 

‐ 

• Är det varor eller tjänster ni handlar med? 

Både och. 

• Handlar ni med företag som inte är en del av koncernen? 

Från Sverige sker försäljning främst till våra dotterbolag i andra länder men även 

till externa kunder på marknaden i Sverige och agenter i andra länder där vi inte 

har egna marknadsbolag. Marknadsbolagen i respektive land säljer vidare till 

sjukhus och labb till exempel. 

• I vilka länder ligger de bolag ni handlar med? 

Helägda dotterbolag finns i utspridda i hela världen i sammanlagt 22 länder, 

däribland USA, Brasilien, Sydafrika, Japan och flera länder i Europa. 

Internpriser 

• Hur länge har företaget använt sig av internpriser?  

‐ 

• Hur fungerar det rent praktiskt när ni använder internpriser? 

‐ 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• Har du en klar bild över hur ni räknar fram ert internpris och vad som ingår i det 

priset?   

‐ 

• Vilka fördelar/nackdelar ser ni med internpriser?  

Nackdelen är internpriser måste användas och det kan bli problem om man gör på 

fel sätt. Fördelen är att handeln blir mer rättvis. 

• Vilket ser ni som det huvudsakliga syftet med internpriser på ert företag (som 

styrmedel,  skattesyfte, att motivera till ökat lönsamhetstänkande, att få fram ett 

resultat för de olika enheterna eller att ge ett underlag för prissättning till externa 

kunder)?  

Syftet med TPpolicyn är att visa för skattemyndigheter i respektive land att de 

koncerninterna transaktionerna sker på marknadsmässiga villkor så att 

prissättningen kan accepteras av skattesystemen i alla länder. 

Internprissättningsmetod 

• Vilken metod använder ni er av för att ta fram internpriser?  

TNMM 

• Vad har påverkat er i ert val av metod? 

Vi har utgått från att få fram ett så rättvisande pris som möjligt. 

• Varför har ni valt att arbeta med dessa metoder och tycker ni att någon metod ger 

en mer rättvisande bild än de andra?  

Vi har valt den utifrån kraven på jämförbarhet mellan våra bolag och utomstående 

företag samt tillförlitligheten av de data som finns om de faktorer som ska 

jämföras. Resale price method kräver att funktionerna som genomförs liknar 

varandra och normalt bör även distributionen av varor mellan de jämförda 

parterna innehålla produkter inom samma produktkategori. Genom den 

benchmarking som genomförts kan vi konstatera att det inte finns några 

utomstående företag som har produkter som liknar våra tillräckligt mycket för att 

en jämförelse skulle bli rättvis. 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Kostnadsplusmetoden skulle för en distributör innebära ett påslag på 

rörelsekostnaderna och den kräver att man måste kunna göra rimliga jämförelser 

med utomstående företags kostnader och faktiska pålägg. 

TNMM kräver endast att jämförbarhet finns mellan resurserna som används och 

överlag krävs mindre jämförbarhet mellan produkterna än i de andra två 

metoderna. Dessutom redovisas både Resale price method och Cost plus  på 

bruttovinsten, medan TNMM  redovisas på rörelseresultatet, vilket blir mer rättvist. 

• Vad ser du för fördelar och nackdelar med er metod? 

Nackdelen är att det är mycket uppföljning, men vi kan inte ha någon annan metod 

om vi vill ha en rättvis bild. 

• Har ni ändrat era metoder för beräkning av internpriser? 

‐ 

• Om ja, varför? Och vad upplever ni att det blev för skillnader för er? 

‐ 

• Skulle ni i framtiden kunna tänkas få anledningar att byta metod? 

Vi har i dagsläget inga planer på att ändra metod. 

• Följer ni armdlängdsprincipen? Hur ser ni till att den följs? 

Ja, vi följer armlängdsprincipen. Vi gör benchmarkstudier som visar vad en 

marknadsmässig marginal bör vara. 

• Får ni någon information från centralt håll beträffande hur interna affärer 

påverkar företaget i stort?   

‐  

• Hur agerar personalen när internpriser används? 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‐BILAGA 3. 

Intervju med företag Tre 

 
• Hur stor är er koncerns omsättning? 

1,3 miljarder 

• I hur stor omfattning sker transaktioner mellan era bolag?  

Den största andelen av våra transaktioner är till våra dotterbolag runt om i 

världen. Jag kan tyvärr inte ge en exakt siffra på omfattningen.  

• Hur integrerade är de olika bolagen? Handlar ni bara med ett bolag, eller är det 

flera bolag som är inblandade i internhandeln? 

Nej vi handlar med flera dotterbolag som fungerar som säljbolag. Vi säljer till dem 

och de i sin tur säljer den på den marknaden de verkar i. 

• Är det varor eller tjänster ni handlar med? 

Vi har både varor och tjänster. Men mestadels är det varor som vi handlar       

med. 

• Handlar ni med företag som inte är en del av koncernen? 

Ja det gör vi. Vi har vår handel uppdelad i tre kategorier. Första är att vi säljer 

direkt till slutkund, exempelvis läkarkliniker, detaljister och så vidare. Sen i den 

andra kategorin har vi dotterbolagen som är ungefär 15 stycken spridda över hela 

världen, vi säljer till dem och de säljer vidare till slutkunden. Sista kategorin har vi 

säljbolag som inte är dotterbolag, på en marknad som vi inte har något dotterbolag 

i. Dessa självständiga företag har samma funktion som våra dotterbolag 

 

• I vilka länder ligger de bolag ni handlar med? 

Vi handlar med länder i Europa, Latinamerika, Nordamerika, Asien. 

Internpriser 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• Hur länge har företaget använt sig av internpriser?  

Vi har använt internpriser sen vi köpte upp vårt första dotterbolag. Har inget årtal. 

Men det var ingen avancerad eller genomtänkt internprissättning. Utan detta 

började vi med år 2002, då vi skapade fasta policys och anställde revisionsbyrå som 

kunde lägga upp lämpliga metoder för våra produkter och tjänster, som dessutom 

överensstämmer med vår verksamhet. 

• Hur fungerar det rent praktiskt när ni använder internpriser? 

Dotterbolagen börjar med att göra en prognos på hur mycket de planerar att sälja 

och sen till vilket pris. Sedan tittar de på hur mycket deras lokala kostnader 

kommer uppgå till.  Differensen mellan deras kostnad och omsättning delar 

moderbolaget och dotterbolaget sedan på. Vi ser efter detta vilken risk det finns i 

affärerna för att bestämma marginalen. Vi bedömer att försäljning till 

dotterbolagen har liten risk och då blir marginalen låg. 

• Har du en klar bild över hur ni räknar fram ert internpris och vad som ingår i det 

priset?  

Det som ingår i priset är den risken vi tar och kostnaderna som dotterbolagen får. 

Vi är väldigt medvetna om hur vårt internpris räknas fram, vi har en hög med 

dokumentation som vi fyller på för att ha bland annat om skattverket skulle vilja 

undersöka oss. 

• Vilka fördelar/nackdelar ser ni med internpriser?  

Vi kan faktiskt inte se några fördelar med internpriser. Det är något som är ett 

nödvändigt ont och om vi inte följer detta kommer vi få böta. Självklart förstår man 

att det är nödvändigt och har en funktion men vi skulle aldrig sätta våra 

internpriser på detta sätt om vi fick välja fritt. Ibland är det svårt för dotterbolagen 

att förstå varför de får de marginaler de får – samma lagliga. 

• Vilket ser ni som det huvudsakliga syftet med internpriser på ert företag  (som 

styrmedel, att motivera till ökat lönsamhetstänkande, skattesyfte, att få fram ett 

resultat för de olika enheterna eller att ge ett underlag för prissättning till 

externa kunder)? 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Priserna är inte alls kommersiella eller anpassade till konkurrensen eller 

marknaden,  så de blir värdelösa som styrinstrument. 

Internprissättningsmetod 

• Vilken metod använder ni er av för att ta fram internpriser? 

I början av året lämnar dotterbolaget uppgifter om volymen och hur mycket de 

kommer att ta betalt för produkterna, sen vad de får för lokala kostnader av själva 

affären. Vi delar sen på skillnaden mellan omsättningen och kostnaderna och ger 

sen en marginal. För tjänsterna använder vi oss av cost plus. 

• Vad har påverkat er i ert val av metod? 

Regelapparat och praxis som har gjort att vi inte helt fritt kan välja metod, det kan 

man säga att har påverkat vårt val av metod.  Sen har vi inte haft många metoder 

att välja bland. Ernst and Young har vi anställt för detta, och de har valt den bästa 

för vår verksamhet.  

• Varför har ni valt att arbeta med dessa metoder och tycker ni att någon metod ger 

en mer rättvisande bild än de andra?  

Ja det tycker vi. Efter noga undersökning har vi kommit fram till att den metoden 

är den mest rättvisa för vår verksamhet, enligt OECD. 

• Vad ser du för fördelar och nackdelar med er metod? 

Den är enkel räknemässigt och rättvis. Nackdelen är ju att överhuvudtaget bli 

tvungen att upprätta en sådan metod, som inte är helt i linje med våra finansiella 

mål. 

• Har ni ändrat era metoder för beräkning av internpriser? 

Nej det har vi inte. Vårt revisionsbolag valde den och sen har vi inte ändrat något, 

då vår verksamhet inte har ändrats särskilt mycket. 

• Om ja, varför? Och vad upplever ni att det blev för skillnader för er? 

‐ 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• Skulle ni i framtiden kunna tänkas få anledningar att byta metod? 

Nej det skulle vi inte, vad jag ser ska inte vår verksamhet ändras så mycket att vi 

behöver byta metod. 

• Följer ni armdlängdsprincipen? Hur ser ni till att den följs? 

Med hjälp av metoderna vi har till våra varor och tjänster tycker vi att vi följer den 

rätt bra. Sen gör vi konstant undersökningar på marknadspriserna. Vi tittar på 

företag med samma struktur som oss och som våra dotterbolag och jämför så att vi 

tar samma priser för att hålla oss på armlängds avstånd. Vi gör en väldigt 

omfattande scan av den europeiska och asiatiska marknaden för att upptäcka nya 

förändringar. Enligt rekommendationer från OECD  är vår metod bra.  

• Får ni någon information från centralt håll beträffande hur interna affärer 

påverkar företaget i stort?   

Eftersom vårt revisionsbolag har valt vår metod åt oss så finns det inte några sådan 

information från ledningen.  

• Hur agerar personalen när internpriser används?  

‐ 

• Är det något ni vill tillägga? 

‐ 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BILAGA 4. 

Intervju med företag Fyra 

• Hur stor är koncernens omsättning? 

Den är ungefär 500 miljoner kronor. 

 

• I hur stor omfattning sker transaktioner mellan era bolag?  

Idag är det två saker vi handlar med, och båda är tjänster. Vi köper ITtjänster från 

vårt moderbolag  i  Indien. Stor del av vår serverpark står  i  Indien. Det vi köper är 

backup av våra servrar.  Sen har vi vårt affärssystem, SAP. Hela installationen sköts 

utav vårt moderbolag i Indien. Nu har de anlitat konsulter som ombesörjer den och 

det fakturerar de oss för. I det priset ingår kostnaden för konsulttjänsterna och ett 

påslag.  Vi kommer i framtiden ha en tjänst som vi säljer till vårt moderbolag, den 

går ut på att moderbolaget producerar läkemedel som vi sedan frisläpper i Europa. 

Det vi kommer göra är en kvalitetskontroll och sedan sköts frisläppet.  

• Hur integrerade är de olika bolagen? Handlar ni bara med ett bolag, eller är det 

flera bolag som är inblandade i internhandeln? 

Just  nu  har  vi  inte  mycket  handel  och  integration,  men  i  framtiden  ser  vi  en 

utökning  av  integration  då  vi  eventuellt  kommer  att  sköta  frisläppet  och 

kvalitetskontrollen. Tillverkningen sker i Indien och analys och frisläpp hos oss. 

• Är det varor eller tjänster ni handlar med? 

Just nu handlar vi enbart med tjänster. Men i framtiden kommer vi fungera som ett 

säljbolag och köpa varor från Indien som vi sedan säljer i Europa.  

• Handlar ni med företag som inte är en del av koncernen? 

Ja,  i  framtiden  planerar  vi  att  ta  in  andra  bolag  och  frisläppa  deras  varor  här  i 

Europa. 

• I vilka länder ligger de bolag ni handlar med? 

Indien 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Internpriser 

• Hur länge har företaget använt sig av internpriser?  

I augusti 2007 fick vi SAP. Vi tillhörde ett annat bolag förut.  

• Hur fungerar det rent praktiskt när ni använder internpriser? 

Vi  kommer  jobba med  någon  form  av  påslagsmodell.  Kolla  upp  inköpspriset  och 

kostnaderna och sen lägga på ett påslag. Men på de tjänster vi har nu, har priserna 

bara bestämts utan att vi vet om det gjorts någon transferprisundersökning.  

• Har du en klar bild över hur ni räknar fram ert internpris och vad som ingår i det 

priset?   

Nej, inte i det här fallet. Vi har fått ett pris från vårt moderbolag för ITtjänsterna 

som vi tror motsvarar det de kostar på marknaden.  

• Vilka fördelar/nackdelar ser ni med internpriser?  

Det  är  svårt  att  hitta  en  riktig  prisbild med  internpriser.  Till  och med  om  det  är 

billigare ute på marknaden, blir man på något sätt tvungen att handla med någon 

inom koncernen  för det  finns  ledig kapacitet och detta gör att det  inte riktigt blir 

konkurrensutsatt  på  samma  sätt.  Man  jobbar  oftast  från  en  kostnadsaspekt  och 

sätter priser utifrån det. Hindrar en viss effektivitet.  

• Vilket ser ni som det huvudsakliga syftet med internpriser på ert företag  (som 

styrmedel, att motivera till ökat lönsamhetstänkande, skattesyfte, att få fram ett 

resultat för de olika enheterna eller att ge ett underlag för prissättning till externa 

kunder)?  

Skattesyfte. Om jag  följer reglerna kommer  inte skattemyndigheten att undersöka 

oss.  

Internprissättningsmetod 

• Vilken metod använder ni er av för att ta fram internpriser?  

Självkostnadskalkyl plus ett pålägg. ABC, aktiviteten måste bära dessa kostnader. 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• Vad har påverkat er i ert val av metod? 

Vi  jobbar  alltid  med  självkostnadskalkyler,  så  det  blir  naturligt  att  välja  något 

liknande till våra internpriser. 

• Varför har ni valt att arbeta med dessa metoder och tycker ni att någon metod ger 

en mer rättvisande bild än de andra?  

Nej,  jag  tycker  självkostnadskalkylen  är mer  rättvisande,  då  vi  använder  den  till 

andra beräkningar. 

• Vad ser du för fördelar och nackdelar med er metod? 

Om man jämt jobbar med samma metod blir man lite stelbent och inte flexibel. 

Marknaden bryr sig inte om våra kostnader. Fördelen är att det vi ska offerera och 

vilket påslag vi ska ha är färdigdefinierat.  

• Har ni ändrat era metoder för beräkning av internpriser? 

Nej, vi har inte haft något avancerat så vi har inte haft anledning att byta. 

• Om ja, varför? Och vad upplever ni att det blev för skillnader för er? 

‐ 

• Skulle ni i framtiden kunna tänkas få anledningar att byta metod? 

Nej, vi har inga planer just nu att ändra. Men om vi vill kan vi göra det snabbt och 

enkelt och det är det som är fördelen med att vara ett litet företag. Vi kan ändra 

metod när vi ser att det skulle vara bättre utan att ha en massa policy och annat 

som hindrar oss. Man får nog mindre trovärdighet kanske av skatteverket om vi 

skulle byta stup i kvarten.  

• Följer ni armdlängdsprincipen? Hur ser ni till att den följs? 

Vi tror att den följs i Indien, för den finns nog där också, men här i Sverige vet vi 

inte. Våra ITpriser bestämdes bara, utan att vi vet hur de har satts. 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• Får ni någon information från centralt håll beträffande hur interna affärer 

påverkar företaget i stort?   

Nej, man kommunicerar inte så. Man är inte lika öppen i Indien med sådant. 

Årsredovisning är inte öppen för omvärlden.  

• Hur agerar personalen när internpriser används?  

Man kan undra hur priset är satt på ITtjänsterna, annars är det ingen som bryr sig. 

När det gäller frisläppet har vi fått ett pris vi behöver ha för att vara 

konkurrenskraftiga. 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BILAGA 5. 

 
Tabellen är hämtad från Miesel m.fl 2002 s. 7-9 
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