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Sammanfattning 
Internpriser är en form av internhandel - let’s take it to the next level. Skapa en intern marknad där 
allt som “görs” i en organisation skulle kunna paketeras och “säljas”. Bygger på antaganden om 
“wisdom of the crowd” och att den osynliga handen leder marknaden till bäst utfall. Interna 
marknader kan effektivisera och göra informationsflöden snabbare. Detta kan leda till snabbare 
och bättre beslutsfattande samt ökad innovativ förmåga som är en kritisk faktor för framgång. 
 
Internmarknad för intern försäljning 

● Fler människor har mer information, vilket leder till mer välinformerade beslut som är 
anpassade efter rådande förhållanden istället för att följa order blint, dvs collective wisdom. 

● Anställda får fatta egna beslut, vilket leder till mer kreativitet och ökad motivation. 
● Formella arbetsmarknader 

○ Vem som helst kan föreslå projekt 
○ Utvalda projekt får resurser 
○ Alla får ansöka till projekt och sen sker urval 
○ Projekt som inte får ansökningar förkastas 
○ Fördel: alla hittar projekt som de vill jobba med, managers får indikation på vad som 

är populärt 
 
Internmarknad för fördelning av resurser 
Kan användas för att fördela materiella tillgångar såsom produktionskapacitet genom en 
decentraliserad process som ska efterlikna marknaden. 
 
Fördelar 

● Tillgänglighet: All information är tillgänglig för alla, hela tiden. Helhetsbild. 
● Responsivitet: Snabbhet och flexibilitet; kan omedelbart handla baserat på ny information, 

utan långa beslutsfattandeprocesser. Alla har incitament att vara så snabba som möjligt för 
att få fördelar. Anpassningar sker samtidigt i hela organisationen utan någon enskild part 
som koordinerar - osynliga handen kokar ned allt i en sammanhållen plan. 

● Meritokrati: Utvärdering av faktiska utfall visar generellt vilka som bidrar. Genom att ha 
svart-på-vitt så kan man kompensera anställda mer rättvist. 

 
Nackdelar 

● Risk för suboptimering eftersom överenskommelser som gynnar organisationen inte 
nödvändigtvis gynnar parterna 

● Funkar bra för innovation och frihet men om ett företag måste lösa konflikter är oftast 
centraliserad styrning mer effektiv 

 
 
 
 
 
 


