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Bakgrund: Sedan 1980-talet har produktutveckling i företag blivit allt viktigare på grund av 

ökad internationell konkurrens samt en snabbare teknisk utveckling. För att lyckas i 

produktionsutvecklingen framställs ”Target Costing” som ett viktigt ekonomistyrningsmedel för 

att kalkylera kostnader utifrån ett fastslaget pris och vinstmarginal. Forskning visar på att 

metoden i stor utsträckning tillämpas i Japan, där studier kring metodens förekomst i Sverige 

däremot är tämligen begränsat. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera tillämpning av ”Target Costing” i 

produktutvecklingsprocess hos svenska börsbolag. Vidare syftar studien till att analysera 

respondenternas dysfunktionella, prestationsmässiga, framgångsmässiga och dynamiska 

erfarenheter kring metoden. Slutligen är avsikten att tolka samband mellan företagens 

användning och erfarenheter kring metoden gentemot företagens påverkande faktorer. 

Uppsatsen är begränsad till att omfatta börsbolag noterade vid ”Large Cap” på 

stockholmsbörsen och som bedriver verksamhet som innefattar produktutveckling. 
Referensram: Vi har studerat en mängd litteratur och artiklar som behandlar “Target Costing” i 

sin helhet inom produktutvecklingsprocessen. I våra teoretiska referenser återfinns bland annat 

Ansari et al, Cooper, Robinson, och flera andra forskare som beskriver implementering och 

prestationsfaktorer av ”Target Costing”. 

Metod: Studien baseras på en kvantitativ enkätundersökning som genomförts på 40 företag. 

Det empiriska materialet har analyserats efter teoretiska studier samt tidigare forskning på 

området. Studiens resultat och slutsatser har avslutningsvis diskuterats utifrån uppsatsens 

referensram. 

Slutsatser: Förekomst av ”Target Costing” i bolag på ”Large Cap”, uppgår till 69 procent. 

Användningen påverkas av följande faktorer: industrityp, försäljningsinriktning, vinstmarginal, 

omsättning och antalet anställda. Samband har även påvisats mellan företagens erfarenheter och 

ovanstående faktorer, där försäljningsinriktning utmärker sig. 

Nyckelord: Target Costing, Cost Management, produktutveckling, dysfunktionella beteenden, 

prestationsresultat, framgångsfaktorer, dynamisk kapabilitet, Large Cap. 



 
 

Abstract 
Master Thesis G3 in Business Administration, Business School at Linnaeus 

University, Management Control, 4FE90E, Spring 2012 

Authors: Mohammad Akhbari och Eric Wennberg 

Tutor: Jan Alpenberg 

Title: Target Costing in Large Cap 

Background and problem formulation: Since the 1980s, the product of the company has 

become increasingly important, because of increased competition and rapid technological 

development. To succeed in the Product development, “Target Costing” can be used as an 

important financial tool to calculate costs based on an established price and profit margin. 

Research shows that the method widely has been applied in Japan, but studies of the method’s 

prevalence in Sweden, however, are quite limited. 

Objectives: The purpose of this paper is to describe and analyze the Swedish companies 

applying “Target Costing” in their product development process. Furthermore, the study aims to 

analyze respondents’ dysfunctional, performance related, successfulness and dynamic 

experiences of the method. Finally, the intention is to interpret the correlation between the use 

and experiences of the method in relation to the corporate influential factors. The essay is 

limited to the companies listed on the “Large Cap” on the Stockholm Stock Exchange and 

engaged in activities related to product development. 

Theory: We have studied a variety of literature and articles that treat the Target Costing in its 

entirety within the product development processes. In our theoretical references one can find 

Ansari et al, Cooper, Robinson and several other researcher describing the implementation and 

performance factors of Target Costing. 

Method: The study is based on a quantitative survey carried out to 40 companies. The 

empirical data have been analyzed by theoretical studies and research in this area. Study 

findings and conclusions are finally discussed based on the thesis of reference. 

Conclusion: Target Costing is used by 22 of 32 companies on Large Cap, which amounts to 

69 percent. The use is influenced by the factors; industrial type, sales orientation, profit margin, 

revenue and staff numbers. Correlations have also been established between their experiences 

and the factors mentioned above, where the sales approach excels. 

Keywords: Target costing, cost management, product development, dysfunctional behaviors, 

performance result, success factors, dynamic capabilities, Large Cap. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och problemdiskussion som 
mynnar ut i studiens syfte. Vidare behandlas studiens avgränsningar och 
positionering. 

1.1 Bakgrund 
Denna uppsats behandlar förekomsten av ”Target Costing” i svenska storbolags

produktutvecklingsprocess och vilka erfarenheter företagen har fått längs vägen. 

Fortsättningsvis kommer utskrivningen av ”Target Costing” att förkortas till TC i syfte 

att underlätta för studiens läsare. Sedan 1980-talet har produktutveckling i företag blivit 

allt viktigare enligt Ax et al (2007) och Cooper och Slagmulder (1997), där allt fler 

företag betraktar produktutveckling som en strategisk aktivitet som både på kort och på 

lång sikt är avgörande för lönsamheten. Förklaringar till den ökade betydelsen av 

produktutveckling är bland annat den intensiva och mer internationella konkurrensen

tillsammans med en snabbare teknisk utveckling som enligt Atkinson et al (2012), 

medfört att cirka 80 procent av produktens kostnader blir låsta i 

produktutvecklingsfasen. Författarna menar att detta ökar betydelsen av att 

kostnadseffektivisera tidigt i produktutvecklingsfasen för att produkten ska bli lönsam 

längre fram i livscykeln. Även kunders unika och krävande efterfrågan har fått en allt 

större roll i företagens produktutveckling.  Samtidigt menar Ax et al (2007) att strategier 

såsom ”Cost Leadership” och differentiering har börjat förlora sin effektivitet, vilket 

betonar vikten av en ny kalkyleringsmetod. 

För att lyckas i produktutvecklingen framhäver Ansari et al (1997) TC som ett viktigt 

ekonomistyrningsmedel samt att metoden går utöver den traditionella ”Cost 

Management” och bör ses som en systematisk vinstplaneringsprocess. 

 
Figur 1.1 Processen för TC (Nilsson, 2003) 

TC som arbetsmetod vid framtagandet av nya produkter innebär att utgå från det 

marknadspris som kunden är villig att betala och sedan subtrahera ett fastställt vinstkrav 

för att ”baklänges” kalkylera en målkostnad som produkten ska grundas på. TC

tillsammans med ”Just-In-Time” (JIT), ”Total Quality Management” (TQM), ”Kaizen” 

Målkostnad Marknadspris Vinstkrav
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och kvalitetscirklar är exempel på effektiviseringsfilosofier som började användas under 

1970-1980-talet av japanska företag, framförallt inom bilindustrin. Olve och Samuelson 

(2008) hävdar att flertalet stora japanska företag idag kontinuerligt arbetar med en 

marknadsdriven TC utifrån företagets vinstmål och marknadsförsäljning. I tabellen 

nedan illustreras en sammanställning på tidigare forskning kring metodens förekomst i 

respektive undersökning. 

Tidigare forskning kring användningen av TC 
Forskare År Land Användning % 
Tani et al 1994 Japan 61 
Dekker & Smidt 2003 Nederländerna 59 
Borgenäs & Fridh 2003 Sverige 16,5 
Kwah 2004 Sverige 39 
Ax et al 2008 Sverige 25 

Yazdifar & Askarany 2011 
Australien 17,9 

Nya Zeeland 18,3 
Storbritannien 16,7 

Tabell 1.1 En sammanställning av olika tidigare forskningar om användning av TC (Källa: Egen) 

Tani et al (1994) studerade användningen av TC inom japanskt industri. Deras studie 

visade att metoden tillämpas inom såväl metall-, olje-, gummi-, kemikalie-, som 

monteringsindustrin. Studien visade också att samarbetet med ingenjörer är 

huvudprincipen hos ”Total Cost Management” - TCM. Dekker och Smidt (2003) visade 

i sin studie att TC används i stor utsträckning av holländska tillverkningsföretag, dock 

kunde författarna inte förklara orsakerna till de skillnader och likheter som förekom 

mellan holländska och japanska företags användning av TC. Borgenäs och Fridhs 

(2003) studie av förekomsten av TC i svenska företag visade på att TC generellt sett inte 

används. De förklarar att orsaken till skillnaden jämfört med Holland och Japan är 

bristen på kunskap om metoden bland svenska företag, samtidigt som författarna tror att 

användningen kommer att öka inom närmsta framtiden i och med att universiteten och 

högskolor i Sverige aktivt börjat sprida kunskap om TC. Kwah (2004) fann att TC 

tillämpas i något större utsträckning av svenska tillverkningsföretag. Anledningen kan 

enligt författaren vara att ledarskapstraditionen i Sverige har likheter med den japanska 

ledarskapskulturen. Med detta menar Kwah att svenska företag likt japanska företag 

brukar designa egna system. Bara för att vissa företag inte använder TC, betyder 

nödvändigtvis inte att de inte använder ett liknande system fast under ett annat namn. I 

studien gjord av Ax et al (2008) var det endast 25 procent av de 57 undersökta företagen 
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som använde TC, där författarna finner att osäkerheten hos företagsledningen är orsaken 

till detta fenomen. Yazdifar och Askarany (2011) menar på att chefernas skeptiska syn 

på TC, som ett otillräckligt verktyg, är orsaken till den låga användningen av TC i UK, 

Australien och Nya Zeeland. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Kato (1993) samt Dekker och Smidt (2003) konstaterade i sina studier att TC som 

kalkylmetod kan förekomma under åtskilliga benämningar, såsom ”Cost Planning” och 

”Basic Net Price”, samtidigt som metoden kan skilja sig i struktur och utformning mot 

den japanska filosofin, trots att kalkyleringssyftet är detsamma. Resonemanget leder 

vidare till frågan; vilka alternativ som finns till TC för att jobba med 

kostnadskalkylering i utvecklandet av nya produkter? Alternativet borde innebära någon 

form av kostnadsberäkning som utgår från uppmätta kostnader och som efter en 

tillkommen vinstmarginal fastställer försäljningspriset, vilket benämns ”Cost Plus” 

enligt Cooper (1995). Konsekvenserna av en sådan kalkylering kan leda till att företaget 

presenterar ett ofördelaktigt marknadspris med låga försäljningssiffror som resultat. Att 

påverka kostnaderna efter produktlanseringen kan betraktas som osmidigt och 

ineffektivt och kan tvinga bolaget till radikala kostnads- och kvalitetsrationaliseringar, 

samtidigt som ingen kunskap för att systematiskt sänka kostnaderna i organisationen 

skapas. Ovanstående diskussion leder till frågeställningen kring hur 

produktutvecklingsprocessen kalkyleras i Sverige och om svenska börsbolag använder 

TC i sin verksamhet eller inte? 

I syfte att undersöka förekomsten av TC i svenska storbolag ser vi det som relevant att 

utreda de orsakssamband som ligger bakom användandet, för att fastslå om vissa bolag 

är mer mottagliga för metoden än andra. Införandet av TC kan ha sin bakgrund i flera 

tänkbara faktorer. Användandet och behovet kan exempelvis bero på bransch och 

industriinriktning, vilket Tani et al (1994) samt Yazdifar & Askarany (2011) har 

undersökt. Likaså skulle användandet kunna bero på om bolaget är exponerad mot 

industriella kunder eller privata konsumenter, där Cooper & Schlagmulder (1997) 

konstaterade att en sådan differens där slutsatsen innebar att företag med höga 

produktinvesteringar har en större nytta av metoden. En annan bidragande roll i behovet 

av detta ekonomiska verktyg kan grunda sig i företagets storlek, där Strand & Thurn 
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(2004) fann ett positivt samband mellan omsättning och förekomsten av TC. Samma 

författare konstaterade även att en organisation med många anställda har en påverkande 

effekt på i vilken utsträckning metoden är implementerad i organisationen. Det kan även 

vara av relevans att sätta förekomst av metoden i relation till företagets vinstmarginal, 

om företag med hög avkastning i större utsträckning använder TC och om metoden i så 

fall har ett en positiv ekonomisk effekt, där Ansari et al (1997), pekar på att vinstfaktorn 

är central i företags användning av TC. 

Trots en väl dokumenterad framgång för TC generellt, menar Carlsson-Wall (2011) att 

många chefer ofta underskattar kraften i metoden som ett seriöst konkurrensmedel och 

att ordet ”Costing”, uppfattas vara ett ämne för deras ekonomiavdelning. De missar det 

faktum att metoden i själva verket är en systematisk vinstplaneringsprocess. Atkinson et 

al (2012) betonar vikten av TC att kostnadsreducera i tidigt stadium då cirka 80-85 

procent av den totala livscykelkostnaden (LCC), binds i faserna marknadsundersökning, 

produktdesign samt produktutveckling. Därmed har beslut som fattas under forsknings- 

och utvecklingsstadiet stor betydelse för andra kostnader som inträffar vid senare skede 

i LCC. Att TC kan tolkas och tillämpas på olika sätt, leder till frågan: ”Vilka 

erfarenheter har företagen kring metoden?” De negativa effekter TC kan ge upphov till 

kan grunda sig i dysfunktionella beteendeförändringar som enligt Kato et al (1995)  kan 

uppkomma genom att ständigt jaga kostnader, både internt och externt. Metodens 

intensiva kostnadsfokus kan också tänkas ge fördelar i enighet med Clifton et al (2004), 

genom att kostnaderna i produktionen minskar samtidigt som medarbetare i 

produktutvecklingen blir mer kostnadseffektiva. Därför ser vi det som intressant att 

mäta hur företagen upplever sådana prestationsresultat. Vi ser det även som relevant att 

utreda vilka bakomliggande framgångsfaktorer som företagen bedömer som viktiga i för 

metodens prestation, i linje med Ansari et al (1997). Om det exempelvis är 

organisationens interna samarbete som väger tungt eller om det är kunskapen kring 

kostnader som är av större vikt? Slutligen är det centralt att utifrån Robinson (1999) 

förhålla sig till produktutvecklarnas dynamiska kapabiliteter och prestationer i företaget 

som TC kan ha samband med. Detta för att förklara om det finns en variation mellan 

produktutvecklares förmågor i olika företag. Ovanstående erfarenheter i företagen kan 

därmed, i likhet med förekomsten av TC, påverkas av diskuterade påverkande faktorer; 

industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, antalet anställda samt bolagets 

vinstmarginal. 
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Att förstå olika företags perspektiv och erfarenheter av TC gör det möjligt att bedöma 

metodens lämplighet i andra liknande bolag och verksamheter. 

Implementeringsprocessen för potentiella nya användare kan därmed bli mer effektiv då 

införandet kan anpassas och få en mer direkt och övertygande genomslagskraft. 

1.2.1 Studiens positionering 

Denna kvantitativa studie bygger på en huvudhypotes; att TC används hos studiens 

urval av företag. Huvudhypotesen är förgrenad i delhypoteser som syftar till att förklara 

hur påverkande faktorer kan ligga till grund för användning av TC. Studien är inriktad 

mot storbolag, i vårt fall noterade vid ”Large Cap” på Stockholmsbörsen, där 

produktutveckling fyller en viktig funktion enligt Cooper (1995). Då TC har sin grund i 

produktutveckling innefattar undersökningen bolag som har en förenlig verksamhet. 

Studien förhåller sig till dynamiken i TC att metoden kan tillämpas och uppfattas på 

olika sätt även inom samma koncern. En djupare förståelse och kunskap kring företags 

användning och erfarenheter av TC skulle mycket väl kunna vara en bidragande 

framgångsfaktor i metodens utbredning för att nå en mer konkurrenskraftig basindustri i 

Sverige. 

1.3 Frågeställning 
I. I vilken omfattning använder produkt- och tjänsteutvecklande företag vid 

”Large Cap” TC i sin verksamhet?  

II. Vilka samband finns mellan metodens förekomst och respektive påverkande 

faktor; industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, antal anställda och 

vinstmarginal? 

III. Hur värderar företagen dysfunktionella, prestationsmässiga, 

framgångsmässiga och dynamiska erfarenheter som kan uppkomma genom 

användning av TC? 

IV. Vilka samband finns mellan erfarenheterna och respektive påverkande 

faktor, industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, antal anställda och 

vinstmarginal? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera svenska börsbolags tillämpning 

av TC i sin produktutvecklingsprocess. Vidare syftar studien till att analysera 

respondenternas dysfunktionella, prestationsmässiga och dynamiska erfarenheter kring 

metoden. Slutligen är avsikten att förklara samband mellan påverkande faktorer och 

företagens användning och erfarenheter av metoden. 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen är begränsad till att omfatta börsbolag noterade vid ”Large Cap” på 

stockholmsbörsen. Urvalet kommer inte att inbegripa de bolag som inte bedriver 

verksamhet med produktutveckling såsom rena investmentbolag och 

råvaruutvinningsbolag eller som på andra sätt inte är förenligt med metodens 

tillämpbarhet. Studien avser inte heller att beakta andra filosofier som ingår i begreppet 

TC men som förhåller sig till befintliga produkter såsom ”Kaizen”. Uppsatsen ämnar 

inte heller att ta hänsyn till respektive företags specifika utformande av kalkylmetoden.  

1.6 Studiens disposition 
Kapitel 1: Inledning – Avsnittet introducerar läsaren till ämnet genom en bakgrund 

och problemdiskussion avser att positionera studien i förhållande till tidigare forskning. 

Kapitel 2: Referensram – Här presenteras studiens referensram kring TC, baserad på 

teorietiska aspekter och tidigare forskning inom området. 

Kapitel 3: Metod – Kapitlet behandlar studiens metodiska tillvägagångssätt för att 

samla in och bearbeta empirisk data. 

Kapitel 4: Resultat & Analys – Avsnittet presenterar studiens empiriska resultat 

genom deskriptiv statistik som analyseras utifrån statistiska test och referensram. 

Kapitel 5: Slutsats & Diskussion – Detta kapitel belyser de slutsatser som konstaterats 

från frågeställningarna som avslutningsvis diskuteras utifrån tidigare forsknings resultat.  
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2. Referensram 
Studiens enkätundersökning är baserad på fem delområden, vilken studiens 
referensram grundar sig på. Initialt börjar detta avsnitt med att behandla 
förekomsten av TC med fokus på dess implementering inom produktutveckling.
Kapitlet fortsätter med de dysfunktionella beteenden som kan förekomma vid 
implementering av metoden. Vidare behandlas vetenskapen kring användningen 
av TC som ett instrument vid mätning av prestationsresultat. Slutligen kommer 
framgångsfaktorer för implementering av TC samt produktutvecklingens 
situation att genomgående studeras i detta kapitel. Studiens hypoteser 
presenteras löpande i aktuellt avsnitt.

2.1 TC som metod 

Företag som ständigt och med korta intervaller lanserar nya produkter till marknaden, 

behöver också ta hänsyn till hur deras innovationer påverkar exempelvis miljön, när 

kunderna gör sig av med dessa nu omoderna produkter. Stora tillverkande företag har 

följaktligen börjat beräkna den totala livscykelkostnaden (TLCC) för sina produkter. 

TLCC är numera ett sätt för tillverkande företag för att förstå och hantera alla kostnader 

som förekommer i produktdesign och produktutveckling, genom tillverkning, 

marknadsföring, distribution, underhåll, service och slutligen bortskaffandet (Atkinson 

et al, 2012). 

Figur 2.1 Den totala livscykelkostnaden – TLCC (Atkinson et al, 2012) 

Enligt Atkinson et al (2012) består forskning och utveckling av ytterligare tre 

subordinarie steg; marknadsundersökning, produktdesign samt produktutveckling. 

Enligt författarna binds cirka 80-85 procent av den totala livscykelkostnaden, LCC, i

dessa tre steg. Därför har beslut som fattas under Forsknings- och utvecklingsstadiet 

stor betydelse för andra kostnader som inträffar vid senare skede i LCC. Fischer (1995) 
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betonar också vikten av att kostnadsreducera i tidigt stadium, närmare sagt på idé- och 

designstadiet. Som verktyg i detta arbete framhåller Ax och Ask (1995) TC som lämplig 

metod i processen.

Figur 2.2 Kostnadslåsningsfenomenet (Atkinson et al, 2012) 

Enligt Kato (1993) är TC en översättning av japanska ”Genka Kikaku” och återfinns 

under andra namn som ”Cost Planning” och ”Cost Projection Systems”. Dekker och 

Smidt (2003) fann även andra namn som fluktuerade såsom; ”Basic Net Price”, 

”Manufacturing Cost Reduction”, ”Pre-Calculation” samt “Direct Cost Feasibility 

Study”.  En föregångare till TC är enligt Michaels och Wood (1989) ”Design-to-Cost” 

med rötter i amerikanska försvarsdepartementet där fokus var på intern 

förmåga/kapacitet till skillnad från dagens TC med ett externt och mer marknadsinriktat 

perspektiv.  

Cooper och Slagmulder (1997) definierar TC som är en disciplinerad process för att 

fastställa och förverkliga en total kostnad för en tänkbar produkt med en viss 

funktionalitet, för att generera den önskvärda vinst som eftersträvas utifrån ett förutsett 

framtida pris. Enligt definitionen ovan är TC en disciplinerad process som använder 

data i en logisk serie av operationer för att bestämma och uppnå en målkostnad för 

produkten. Funktionaliteten bestäms genom att förstå kundbehoven och kundens 

villighet att betala för varje funktion. Den begärda vinsten bestäms av företaget genom 

bland annat benchmarking och kan även påverkas av aktieägarnas förväntningar samt 

den finansiella marknaden (Clifton et al, 2004).  
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En framgångsrik TC kräver noggrann planering, detaljbeaktande samt ett höggradigt 

engagemang hos de medverkande i TC processen (Langfield-Smith, 1999). TC används 

sedan för att uppmana alla ingenjörer och avdelningar att involveras i 

konstruktionsfasen. Mycket interaktion och återkoppling måste ske under denna cykel 

för att säkerställa att kostnadsmålet för varje komponent nås och att den färdigställda 

produkten uppfyller kravet (Hiromoto, 1988). Enligt Cooper (1995) fokuserar TC på att 

minska produktkostnaderna under planeringsstadiet för att uppnå målmarginaler med 

hjälp av ett försäljningspris som bestäms av marknaden. 

 

Även om målkostnaden principiellt bestäms av marknaden, är det inte ovanligt att målet 

anpassas till en mer verklig nivå baserat på företagets förmåga. Den totala 

produktionskostnaden estimeras och jämförs med målkostnaden flera gånger för att 

mäta prestationen vid kostnadsminskningen. Kostnadssystemet börjar med en 

jämförelse mellan den tillåtna och den ungefärliga kostnaden som sedan genomgår flera 

iterativa elimineringar av produktens kostnadsluckor (Souissi & Ito, 2004).  

2.2 Förekomsten av TC 
Cooper (1995) hävdar att ett effektivt ”Cost Management” system utvecklas genom att 

konkurrensvillkoren ändras. Enligt honom är TC ett exempel på sådant system som har 

en särskild relevans till tillverkande företag. Detta påstående har bevisats genom olika 

studier utförda i Japan av Tani et al (1994). Företag i deras studie kan inte längre 

tillägna sig konkurrenskraft genom att vare sig erhålla låga inköpskostnader eller 

använda sig av differentieringsstrategier, utan har insett att den konkurrenskraft de har 

uppnått kommer att vara kortvarigt eftersom konkurrenterna brukar agera snabbt och 

förse marknaden med nya produkter med konkurrenskraftiga priser (Tani et al, 1994). 

 

Tani et al (1994) genomförde en enkätundersökning hos tillverkande företag i Japan och 

fann att TC tillämpades enligt följande: 

Hela verksamheten 32,8 % 

Vissa divisioner eller avdelningar 18,3 % 

Vissa projekt 9,4 % 

Använde sig inte alls av TC 39,4 % 

Tabell 2.1 Användningen av TC (Tani et al, 1994:69) 

I de undersökta företagen viktades TCs användning inom följande avdelningar: 
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Accounting 17,6 % 

Marketing 5,5 % 

Purchasing 5,5 % 

Product planning 17,6 % 

Development 12,1 % 

Design 22,0 % 

Production technology 14,3 % 

Manufaturing 4,4 % 

Instruction from purchaser 1,1 % 

Total 100 % 
Tabell 2.2 Avdelningar som spelar en stor roll i användningen av TC (Tani et al, 1994:70) 

Tani et al (1994) kom fram till att användningen av TC bland icke-metall samt 

fabricerade metallindustrier överstiger 50 procent. Inom processindustrin hävdar 

författarna att resultatet var över det de hade förväntat sig. Till exempel var TC 

implementerad i 31,3 procent av företag inom kemikalieindustrin. En liknande 

kartläggning genomfördes av Dekker och Smidt (2003) i Nederländerna, där resultatet 

blev 59 procent. Forskarna konstaterade samtidigt en stor variation mellan företagens 

systematik och definiering av kalkylmetoden. Yazdifar och Askarany (2011) jämförde 

införandet och användningen av TC inom tillverkande och serviceföretag i Australien, 

Nya Zeeland och Storbritannien. Deras studie visade att införandet av TC i alla tre 

urvalsländer, under 2007, befann sig på relativt låg nivå. I Australien visade resultatet 

att 17,9 procent av alla företag som deltog i enkätundersökningen hade implementerat 

samt accepterat metoden. I Nya Zeeland var nivån 18,3 procent och i Storbritannien 

16,7 procent. Genomsnittet i alla tre länderna uppmättes till 17,7 procent.  

 

Ur ett svenskt perspektiv är kartläggningen av TC utbredning begränsad till fåtal studier 

och uppsatser i området. Ett exempel från Sverige som beskrivs av Olsson (2011), är 

från Volvo Personbilar som drev ett mycket framgångsrikt program för målkostnader 

när stadsjeepen XC90 togs fram. Arbetet påbörjades 1998-99 och fram till dess hade 

samtliga Volvos nya utvecklingsprojekt utom ett, 140-serien på 1960-talet, sprängt sina 

kostnadsramar med stor marginal. Därför infördes målkostnad som ny styrparameter 

och genom nya ägaren Fords medverkan blev målkostnaden överordnad andra variabler.  
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I en magisteruppsats av Borgenäs och Fridh (2003) konstaterades att 16,5 procent av 91 

slumpvis tillfrågade tillverkande företag tillämpar TC där kategorin stora företag var 

överrepresenterade som användare. I en studie gjord av Kwah (2004) studerades 41 

svenska bolag med omsättning över 50Mkr, där 16 bolag, 39 procent, indikerade en 

likvärdig kalkyleringsmetod. Slutsats drogs att det inte fanns en generell utbredning av 

TC samt att dess utformning och tillvägagångssätt skiljde sig mot den japanska 

filosofin.  I en studie av Ax et al (2008), studerades 57 företag verksamma inom 

elektronik, metall, maskin, transport, instrument, telekommunikation med flera, där 25 

procent, dvs. 14 företag visade sig använda kalkyleringsmetoden. 

Med stöd av ovanstående resonemang är studiens huvudhypotes samt den första 

underhypotesen kring förekomsten av TC följande: 

 H1: Det finns en förekomst av TC i svenska bolag noterade vid ”Large Cap” 

 H1.1: Det finns ett samband mellan förekomsten av TC och industrityp 

 

Cooper (1995) har gjort en jämförelse mellan användningen av TC hos 

konsumentinriktade företag samt företagsinriktade bolag. Konsumentbaserade företag 

använder metoden utefter genomförda kundanalyser som syftar till att styra 

produktutvecklingen efter konsumenters krav på design och funktionalitet. Företag med 

försäljning mot industrikunder baserar snarare sitt TC system på efterfrågad kvalitet och 

hållbarhet före funktionalitet. TC i dessa fall fokusera även mer på 

kostnadsreduceringar än på kundanalyser. Cooper & Slagmulder (1997) beskriver 

skillnader mellan företags nytta av TC i sin produktutveckling. Slutsats drogs att företag 

som tillverkar produkter som innebär höga investeringar vanligtvis utvecklar ett relativt 

litet urval av produkter, vilka är noggrant designade för att tillfredsställa ett specifikt 

marknadssegment. Fördelarna med TC ökar för sådana företag, eftersom varje produkt 

måste ha den maximala sannolikheten för att lyckas. Livscykelsanalyser är därmed 

särskilt viktiga vid stora produktinvesteringar vilket leder till att TC används allt oftare i 

företag med höga produktinvesteringar än i bolag som tillverkar lågkostnadsprodukter 

där nyttan av TC för företaget minskar. 

Ovanstående avsnitt grundar den andra underhypotesen kring förekomsten av TC: 

 H1.2: Det finns ett samband mellan förekomsten av TC och företagets 

försäljningsinriktning. 
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Strand & Thurn (2004) behandlar i sin studie huruvida tillämpningen av TC har något 

samband med svenska tillverkande företags storlek. Resultatet visade på att TC förekom 

i 15-30 procent av företagen. Deras studie visar också att TC i stor utsträckning även 

tillämpas av medelstora företag (50 anställda eller fler). Däremot visar författarnas 

studieresultat att småföretag inte alls tillämpar TC. De hävdar att TC tillämpas i större 

utsträckning ju större företaget är. Grahn och Wikstens (2010) studie visar även på att 

det föreligger ett starkt positivt samband mellan företagets omsättning och 

kostnadsföring. Författarna förklarar att orsaken till detta positiva samband är att företag 

som har en högre omsättning inte upplever direkt kostnadsföring som lika kännbar för 

de företag med en lägre omsättning. 

Utifrån ovan nämnda studiers resultat är två underhypoteser kring förekomsten av TC 

formulerade enligt följande: 

 H1.3: Det finns ett samband mellan förekomsten av TC och företagets 

omsättning 

 H1.4: Det finns ett samband mellan förekomsten av TC och företagets antal 

anställda. 
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2.3 Implementering av TC 

Figur 2.3 visar processen för TC, vilken börjar med en fastställandefas för att definiera 

produktens egenskaper och funktionaliteter och som fortsätter med aktiviteten att 

bestämma den kalkylerade målkostnaden. Processen övergår sedan till en uppnåendefas 

vilken går ut på att finna olika tillvägagångssätt att uppnå målkostnaden för att slutligen 

behålla en konkurrenskraftig kostnad under produktens hela livscykel.

Figur 2.3 TCs basprocess samt de fundamentala frågorna vid varje steg i TC (Clifton et al, 2004:4,6 samt Ansari et 
al, 1997) 

Processen börjar när produktkonceptet har fastställts. Konceptet kan uppstå genom 

direkt input från marknaden, kunden och marknadsförarna, eller som en idé om nya 

metoder att bemöta ett behov, FoU, och att förstå att det finns ett otillfredsställt behov i 

marknaden. Detta innebär att processens första steg är starkt baserad på marknaden. Vid 

fastställandet av målkostnaden är det av stor vikt att börja med priset. Det är viktigt att 

veta hur mycket kunderna är villiga att betala för produkten och dess egenskaper. Detta 

innebär att förstå den totala ägandekostnaden – ” TC of Ownership”, TCO, vilket kan 

nås genom att ta reda på konkurrenternas priser samt hur deras kostnadsstruktur ser ut. 

Endast efter det att priset och vinstmarginalen har fastställts, kan målkostnaden 

beräknas. Att uppnå målkostnaden innebär att finna ett sätt att kunna utforma och 

tillverka produkten inom ramen för målkostnaden. För detta krävs ”Out-of-the-box”-

tänkande, brainstorming, input och idéer från en rad olika funktioner inom 

produktflödet samt en sträng disciplin att ifrågasätta alla antaganden gällande varje 

kostnadselement i produkten. När produkten slutligen har introducerats och baseras på 

målkostnaden, fortsätter konkurrensen samtidigt som marknadspriserna tenderar att 

minska (Clifton et al, 2004). På så sätt är ständiga förbättringar en nödvändighet, vilket 

gör TC till en progressiv och dynamisk process (se figur 2.3). 
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Figur 2.4 TCs fastställandefas (Ansari et al, 1997) 

TC förekommer i två faser, nämligen ”Establishment” – fastställandefas, och 

”Attainment” – uppnåendefas, som korresponderar med varandra. Ansari et al (1997) 

delar fastställandefasen, ”Estabilishment”, i sju aktiviteter vilka är: 

marknadsundersökning, som står för kvantitativ information om vad kunderna vill ha 

och behöver. Konkurrensanalys, som visar vilka konkurrerande produkter som redan 

finns i marknaden, hur kunderna efterfrågar dessa andra produkter samt hur 

konkurrenterna skulle reagera på företagets nya produkt. Definiera produkten, som 

innebär att analysera marknaden och konkurrenter för att bestämma produktens 

kundsegment. Förstå kundkraven, innebär specifik produktrelaterad information som är 

hämtade från kunderna. Definiera produktdelarna, innefattar specifika krav på 

produktens olika delars egenskaper. Marknadspris, bestämmer det pris som är 

konkurrenskraftigt och samtidigt är kunderna till belåtenhet. Förväntad vinst är den 

vinst som produkten bör generera och är en central variabel för att veta 

kostnadsutrymmet som produkten eller tjänsten ska baseras på, vilken normalt uttrycks 

som (Ibid):

Target ROS = w₁(Historical ROS) + w₂(Industry ROS) + (Projected ROS) 

Där   
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Figur 2.5 TCs uppnåendefas (Ansari et al, 1997) 

Medan fastställandefasen fokuserar på den övergripande processplaneringen, tar

uppnåendefasen itu med den tekniska kostnadsplanering samt vad ingenjörer behöver 

för att uppnå målkostnaden. Uppnåendefasen består av tre steg; beräkning av 

kostnadsluckor, utformning av kostnadsutfallet och produceringen.  

Utifrån ovan nämnda påståenden är den sista underhypotesen kring förekomsten av TC

följande: 

 H1.5: Det finns ett samband mellan förekomsten av TC och företagets 

vinstmarginal

2.4 Dysfunktionella beteenden från TC 
Den viktigaste frågan som behöver ställs innan företaget kommer igång med TC 

processen är om företaget uppfyller villkoren för TC. Ansari et al (1997) föreslår sju 

frågor som ska stödja uppskattningen av villigheten inom organisationen: 

1. Har vi tydliggjort anledningen till TC? Är dess koppling till affärsstrategin 

tydlig?

2. Stödjer toppcheferna TC? 

3. Är det rätt tillfälle för att introducera TC? 

4. Är medarbetarna redo för förändringar?

5. Finns det villighet att anta nyckelprinciperna för TC? 
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6. Är organisationen redo för att stå för de nödvändiga resurserna? 

7. Är alla chefer på alla nivåer redo att ge respons på nödvändiga frågor och fatta 

nödvändiga beslut? 

Dessa sju frågor hjälper till att bestämma om organisationen är redo för utveckling samt 

visar utvecklingens omfattning, bredd och tempo. Vidare hävdar Ansari et al (1997) att 

det är först när företaget har lyckats med att beakta dessa frågor, som företaget kan 

fortsätta med processen. TC är ett arbetssätt som kräver många olika beteendeändringar. 

Enligt Ansari et al (1997) bör varje företag lista dess behov av beteendeändringar 

beroende på redan existerande beteenden i organisationen. Dock påstår han att många 

företag kanske finner behovet av sex betydande beteendeändringar: 

• Tidig inblandning av det funktionella området för produkten är primärt 

• Ingenjörer ska också ta ansvar för kostnaderna 

• Marknadsförarna ska inte bara fokusera på försäljningen utan bör också värdera 

de kompromisser som finns mellan producentens syn på produkten och hur 

kunden upplever den. 

• Kostnadsmål är bindande genom processen och ska inte kompromissas. Med 

andra ord ska alla involverade medarbetare vara målinriktade 

• Ett bra samarbete i det tvärfunktionella teamet är av stor vikt 

• Revisorer och controllers ska inte vara en kontrollant i TC processen utan ingå i 

teamet. 

Om TC inte är rätt utförd, kan det leda till icke önskvärda beteendekonsekvenser. 

Ansari et al (1997) refererar till Kato et als (1995) fyra dysfunktionella 

beteendeproblem som förekommit i japanska företag vid införandet av TC: 

• Längre utvecklingstid: en överdriven designtid leder till en längre 

produktutvecklingstid som också i sin tur leder till att produkten inte når 

marknaden i tid. Detta dysfunktionella beteende kan undvikas genom att 

samtidigt sätta mål för kvalitet, kostnad och tid. Beteende måste riktas mot alla 

tre och inte endast mot kostnader för att uppnå ett tillfredsställande resultat. 

• Medarbetarna blev utbrända: trycket på medarbetarna för att uppnå målen kan 

leda till att de känner sig utbrända och frustrerade. Ansari et al (1997) föreslår 

tre sätt att minska förekomsten av dessa kritisk inställda beteenden: 

o Engagera anställda i fastställandet av målen 

o Skapa och hantera slapphet 
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o Fokusera på kontinuerliga förbättringar och inte endast radikala 

förändringar 

• Marknadsförvirring: att okritiskt bemötta kundkraven kan leda till att onödiga 

delar läggs till produkten, utan att hänsyn tagits till bland annat. kostnaderna. 

• Organisatoriska konflikter: TC fokuserar av tradition på produktdesignfasen. 

Andra kostnader såsom marknadsföring, eller andra allmänna affärssupport är 

antingen undantagen från TC eller ingår i verksamhetens fasta kostnader. Detta 

kan leda till att designingenjörer känner att andra avdelningar lätt kommer 

undan, medan de måste vända på varje krona. Detta orsakar interna konflikter, 

vilka kan undvikas genom att först sätta TC för alla kostnader och inte endast 

tillverkningskostnaderna. 

Utifrån detta avsnitts resonemang samt studiens val av påverkande faktorer är en 

underhypotes följande: 

 H1.6: Det finns samband mellan dysfunktionella beteenden från TC och 

respektive påverkande faktor: industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, 

antalet anställda och vinstmarginal. 

 

2.5 Prestationsresultat genom TC 
Att ha rätt produkt, att kunna erhålla konkurrenskraftiga priser och att generera vinst är, 

enligt Clifton et al (2004), fördelarna med TC. Clifton et al betonar vidare vikten av TC 

i ”Cost Management” med ytterligare fördelar, vilka bland annat är att TC orienterar 

företaget mot marknaden, kopplar strategiskt FoU med kundbehoven, främjar och 

stödjer ”Cost Management” vid tidigt skede i designfasen av produkten. Clifton et al 

menar också att TC möjliggör för företaget att aktivt hantera kostnaderna genom att 

sätta kostnadsmål som går att regelbundet granska, hjälper företaget att uppnå sina 

finansiella mål samtidigt som det tillfredställer sina kunder, anställda och ägare. Enligt 

författarna motiverar TC anställda genom att använda marknadsbaserade krav istället 

för företagets abstrakta mål. 

 

Relaterad till fördelarna med TC hävdar Langfield-Smith (1999) att TC förstärker ”Top-

to-bottom” engagemanget i process- och produktinnovation samt är ett verktyg för att 

identifiera problem som ska åtgärdas för att uppnå konkurrenskraftiga fördelar. Hon 
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menar vidare att TC stödjer företaget att skapa sig konkurrenskraftig framtid med hjälp 

av ”Market-driven Management” för designing och tillverkning av produkter som 

uppfyller marknadens krav på priset. TC använder sig av ekonomistyrning för att stödja 

och förstärka tillverkningsstrategier, samt att identifiera marknadsmöjligheter som kan 

omformas till verkliga besparingar så att riktiga värden skapas snarare än endast 

kostnadsreduceringar. Langfield-Smith (1999) menar att TC är ett sätt att koppla 

samman vinstplanering, genomförbarhet, marknadsundersökning, värdeanalys, 

ekonomistyrning, budgetskontroll och finansiell ledarskap. Detta enligt henne har gjort 

japanska företag särskilt effektiva inom områden såsom produktdesign och 

produktutveckling. 

 

Enligt CIMA (2005) har organisationer, som har genomfört TC, funnit att det har gett 

dem en rad fördelar som skulle kunna göra en stor skillnad för företagens prestanda. I 

synnerhet är TC en metod som: 

 Förbättrar förståelsen för produkt- eller tjänstekostnader, där frågor identifieras 

tidigt produkt-/tjänsteutvecklingen, 

 Tar fokus på de slutliga användarna av produkter eller tjänster, 

 Är tvärvetenskaplig och involverar personal från alla områden i 

kostnadsanalysen och uppmuntrar dem att ta ansvar för ”Cost Management”, 

 Utgör ett ramverk som uppmuntrar till en fokusering på flödeskedjan (SCM), i 

själva verket är den en helhetstänkande system, 

 Utvecklar specifika och verkliga mål som säkerställer tillfredsställande 

ekonomiska resultat, 

 Belyser andra problem inom verksamheten, bl.a. inköp som påverkar kostnaden 

för produkter eller tjänster. 

 

I företags produktutvecklingsprocess används TC till att uppfylla följande: 

 Att reducera kostnaderna innan de låses in (Cooper & Slagmulder, 1997) 

 För att kontrollera designspecifikationer och produktionsmetoder (Sakurai, 

1996) 

 En analys som belyser verksamhetens andra problem (Chen & Chung, 2002) 

 Som en drivkraft för kostnadseffektiva förbättringar (Sakurai, 1996) 

 För att främja fokus på kunden (Gagne & Discenza, 1995)  
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Enligt Gagne & Descenza (1995) är det mest framgångsrika TC-teamet det team vars 

medlemmar har en grundläggande förståelse för hur deras arbete översätts till siffror 

som representerar företagets resultat, med indikatorer som är meningsfullt för dem. 

Dessutom är det bästa TC-teamet det team vars medlemmar har varit verksamma inom 

olika avdelningar, bl.a. produktdesign, inköp och marknadsföring innan de involveras i 

TC-projektet. En bred bakgrund ger medlemmarna en unik möjlighet att upptäcka och 

genomföra kostnadsförbättringar. 

Efter ovan nämnda resonemang och studiens val av påverkande faktorer är en 

underhypotes följande: 

 H1.7: Det finns ett generellt samband mellan prestationsresultaten av TC och 

respektive påverkande faktor: industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, 

antalet anställda och vinstmarginal.

2.6 Framgångsfaktorer för en implementering av TC 

Figur 2.6 Framgångsfaktorer för en implementering av TC (Ansari et al, 1997) 
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En organisation måste, enligt Ansari et al (1997), vara redo att acceptera TC som ett 

viktigt strategiskt behov där alla nyckelpersoner i processen måste vara redo att fullfölja 

processen och vara medvetna om vad som behöver göras. De måste vara villiga att ta 

hänsyn till alla fyra faktorer runt ledarskap som visas i figur 2.6. 

• De tekniska/strukturella faktorerna har med uppgiftsorienterade krav för TC att 

göra, vilka är insamling av information, utveckling av processmått, investering i 

nödvändiga verktyg samt tvärfunktionell sammansättning av teamet. Alla 

tekniska och strukturella ändringar inom organisationen såsom prissättning, 

kundernas input, nya metoder för att skapa externa relationer, 

informationssystem, internorganisation, nya investeringar är nödvändiga för att 

TC ska nå framgång. Nästa steg är att identifiera glappen mellan vad som är 

nödvändigt och vad som organisationen för tillfället innehar (Ibid). 

• De beteendemässiga faktorerna har med de beteenden att göra som behövs för 

att organisationen ska kunna lyckas med TC, vilka är medarbetarnas motivation, 

moral och prestationsmätning och uppföljning. Kommunikation och motivation 

är behjälpiga vid att erhålla önskvärda beteenden. Kommunikation ger feedback 

till medarbetarna om vilka beteenden som är funktionella för TC antingen via 

veckobrev eller via policymanualer. Prestationsmättning, process- och 

outputmätning och incitament motiverar det beteendet som TC behöver (Ibid).  

• De kulturella faktorerna handlar om värderingar, symboler, berättelser och 

tankesätt som underbygger behovet av TC och främjar dess acceptans och 

användning. Dessa faktorer är kundfokus, tvärfunktionell kooperation, öppenhet 

och tillit. Skapandeprocessen av dessa fyra faktorer är oftast det mest 

problematiska i användningen av TC. Att förändra kulturen är svårt eftersom 

människorna har inrotade värderingar och övertygelser som de tar med sig till 

sina arbetsplaster. Organisationens kultur kan rikta sig till dessa värderingar och 

enligt Ansari et al (1997) är det ledarens ansvar att se till att denna 

kulturförändring sker på ett smidigt sätt.  

• De politiska faktorerna omfattas av grupphantering i en organisation vars 

intresse möjligen kan betjänas eller avkastas genom användningen av TC. Dessa 

faktorer är att skapa ett gemensamt intresse, ”Buy-in” från stora grupper och att 

undvika konflikter. Dessa politiska faktorer kan uppnås genom att vara känslig 

mot makt och inflytandet inom organisationen (Ibid). 
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Utifrån ovan nämnda studiers resultat och studiens val av påverkande faktorer avser vi 

studera följande underhypotes: 

 H1.8: Det finns ett generellt samband mellan framgångsfaktorer för TC och 

respektive påverkande faktor: industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, 

antalet anställda och vinstmarginal. 

 

2.7 Produktutvecklarnas dynamiska kapabilitet 
Den främsta faktorn för ett utvecklingsprojektets prestation är projektets team. Genom 

att teamet utför sitt arbete på ett korrekt sätt, kan svårigheter undvikas och tidigare 

okända resurser upptäckas vilket leder till framgång. Framgångsrika team har vissa 

egenskaper gemensamt, vilka Robinson (1999) listar några av dem enligt nedan: 

 Ledarskapskvalitet: ledarskapet är den mest märkbara egenskapen av alla. Här 

avses inte ledarskapet endast på toppchefsnivå, utan omfattar alla individer inom 

teamet. Detta innebär att den enskilde teammedlemmen ska ta sig an ledarrollen 

när situationen kräver hans eller hennes kvalifikationer. Robinson (1999) delar 

in olika ledarskapskvaliteter i sju principiella funktioner: 

- Beslut: ledaren ska vara huvudbeslutfattare i teamets aktiviteter 

- Planering: ledaren ska leda planeringen så att gruppen når uppsatta mål 

- Tekniskt: ledaren bör inneha nödvändig information och fullständiga 

färdigheter. Särskilt i ett TC-projekt bör den källan vara tillgänglig för 

hela teamet 

- Förhandling: ledaren är förhandlare för teamets aktiviteter samtidigt som 

han eller hon är också är en effektiv kommunikatör inom projektet 

- Domare: ledaren bör hantera gruppens interna konflikter 

- Bas: ledaren ska försvara teamet eller projektet mot oförtjänt kritik  

- Politiker: ledaren ska hålla teamet på rätt bana när det förekommer kritik 

 

Ett projekt behöver kontinuerligt management för planering, resursallokering, 

organisation och kontroll. Därför är valet av gruppledaren ett centralt beslut 

inom gruppbildningen för att nå ett effektivt team. 
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 Managementegenskaper hos teamets medlemmar: Managementegenskaper är 

avgörande för projektets framgång. Enligt Robinson (1999) är följande 

egenskaper relevanta för en manager: auktoritet, disciplin, inriktade 

ansträngningar, rättvisa, stabilitet samt sinnesstämning. Alla dessa 

karaktäristiska egenskaper är viktiga hos en gruppledare. 

 Tekniska färdigheter hos teamets medlemmar: Teamets medlemmar bör 

inbringa funktionella färdigheter till projektet. Produkttypen indikerar vilka 

tekniska kompetenser som behövs, där gruppmedlemmarna selekteras utifrån 

dessa funktioner. Ett effektivt team ska inneha både tekniska och personliga 

egenskaper för att uppnå sitt mål. (Ibid) 

 Personliga egenskaper hos teamets medlemmar: en viktig personlig kvalité är 

nämligen motivation; gruppmedlemmarna är tvungna att vara aktiva deltagare 

som integrerar med och relaterar till produktens förhållande. Sådana människor 

lockas troligen av den inbäddade utmaningen i produktutvecklingen. En annan 

viktig personlig karaktär är kreativitet eller innovation. Den kreative inbringar 

nya idéer som på annat sätt inte hade visat sig. (Ibid) 

 Kommunikationen inom teamet både i och utanför organisationen: Det 

finns två typer av information som är av stor vikt både inom och utanför 

gruppen. Den första gäller produktinformationen inklusive teknisk data, 

produktens dimensioner och kapaciteter samt marknadsinformation. Dessa bör 

vara enkla, okomplicerade och med fördel ingå i den rutinmässiga 

kommunikationen. Den andra gäller kommunikationen i själva projektet, vilken 

främst fokuserar på prestationstider och resurstillgängligheter. Det är upp till 

projektledaren att sprida informationen till de berörda medarbetarna. (Ibid) 

Med stöd av ovanstående resonemang och studiens val av påverkande faktorer är den 

sista underhypotesen följande: 

 H1.9: Det finns ett generellt samband mellan produktutvecklarnas dynamiska 

kapabiliteter och respektive påverkande faktor: industrityp, 

försäljningsinriktning, omsättning, antalet anställda och vinstmarginal. 
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3. Metod 
I den här delen behandlas valet av undersökningsmetod som genomlyses av ett 
kvantitativt arbetssätt. Utifrån den ställda frågeställningen redogörs 
tillvägagångssättet kring hur information införskaffas och hur urval utförs. 
Vidare förklaras hur data sammanfattas i statistisk form och hur studiens 
hypoteser testas. 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Enligt Thurén (2007) bygger vetenskapen på sökandet efter sanningen, där forskare 

använder sig av två tillvägagångssätt; positivismen eller hermeneutiken. Positivismen 

innebär strävan efter absolut kunskap där hypoteser och teorier, enligt Patel och 

Davidsson (2003), ofta är uppbyggda av matematiska formler. Hermeneutiken baserar 

istället, enligt Thurén (2007), informationen på tolkningar och förståelse. Vår studie 

utgår ifrån den positivistiska ansatsen då vi i referensramen utgår ifrån tidigare 

forskning på området som bland annat består av vetenskapliga artiklar och kurslitteratur 

uppbyggda på vetenskapliga referenser. Även empirin präglas av den positivistiska 

ansatsen där framförallt förbestämda frågor och svarsalternativ används. 

 

Deduktion och induktion beskriver, enligt Bryman och Bell (2005), två förhållningssätt 

i processen att dra slutsatser mellan teori och praktik. Ett induktivt angreppssätt innebär 

att utifrån genomförda observationer dra generaliserbara slutsatser. När forskare 

anknyter sitt resultat till teorin efterliknas en induktion.  I en induktiv undersökning 

använder sig forskare ofta av intervjuer eller annan typ av datainsamlingsmetod som 

sedan mynnar ut i en hypotes. Deduktiv slutsats uppnås istället genom att utgå från 

teoriinsamlingar och kunskap för att härleda (deducera) fram en eller flera hypoteser 

som sedan besvaras i en empirisk undersökning. Denna studie har, i linje med Backman 

(2010), ett hypotetiskt deduktivt angreppssätt, då vårt tillvägagångssätt för att nå en 

slutsats baseras på hypotesprövande ansatser kring vilka faktorer som har en effekt på 

företagens användning av TC. Våra hypoteser formas utifrån tidigare kända studier som 

kategoriseras i förhållande till referensramen och som utkristalliseras i relevanta 

svarsalternativ i en frågeenkät. Jacobsen (2002) pekar på att detta ställer krav på att det 

vi frågar om också uppfattas som relevant av våra respondenter, vilket måste säkras 

innan empiriinsamlingen påbörjas. 
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3.2 Vetenskaplig metod 

Enligt Holme & Solvang (1997) är en metod ett redskap med syftet att lösa ett problem 

och resultera i ny kunskap kring frågan. Det finns huvudsakligen två metodiska 

angreppssätt; kvantitativ respektive kvalitativ metod. 

Kvantitativa metoder karaktäriseras av att vara formaliserade och strukturerade där 

arbetssättet bygger på statistiska mätmetoder och som efter analys bidrar till att 

konstatera generella samband och slutsatser. Utgångspunkten är objektiva och 

systematiska observationer där insamlad data analyseras utifrån uppsatta hypoteser. 

Kvalitativa metoder är en mindre formaliserad metod med strävan att få en djupare 

förståelse i studiens fråga. Metoden kännetecknas av undersökarens egna subjektiva 

bedömning utifrån exempelvis intervjuer utan fasta frågor eller svarsalternativ. 

Vår arbetsgång innebär ett kvantitativt arbetssätt, utifrån att datainsamlingen baseras på 

information ifrån ett urval av företagsrespondenter som är noterade på ”Large Cap” och 

bedriver en produkt- eller tjänsteutvecklande verksamhet som är förenligt med 

metodens tillämpbarhet. Studiens empiriska data samlas in systematiskt via utskickade 

enkäter, som är uppbyggd av standardiserade frågor vilket ger ett kvantifierbart 

innehåll.  Bearbetningsprocessen är upplagd ur ett analytiskt perspektiv, att vi med 

utgångspunkt i våra hypoteser kan dra statistiska slutsatser kring insamlad empirisk 

data. Fördelen med att använda kvantitativ metod är att en större mängd data kan tolkas 

med hjälp av datorprogram i syfte att sammanställa statistiska samband, detta 

tillvägagångssätt minimerar enligt Holme & Solvang (1997) även risken för personliga 

och subjektiva bedömningar. 

 

3.3 Operationalisering 
Operationalisering innebär, enligt Ejlertsson (2009), att exakt ta reda på vad som ska 

mätas och hur. Avsikten med  valet  av kvantitativ metod är att samla in systematiserbar 

information som i standardiserad form kan analyseras i statistiska datorbaserat program. 

Enligt Jacobsen (2002) innebär en standardiserad datainsamling att kategorisering och 

precisering av centrala begrepp måste göras innan den empiriska undersökningen kan 

genomföras. Detta medför att vi måste strukturera och kategorisera enkätens 

frågeställningar så att standardisering av informationen i sifferform är möjlig. Därmed 

kan vi genomföra en effektiv statistisk analys som omfattar ett stort antal enheter. Vad 
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uppsatsen ämnar studera underbyggs utifrån arbetets inledande bakgrund och 

problemdiskussion som utmynnar i studiens problemställning. Hur arbetsgången 

fortlöper för att uppfylla studiens syfte presenteras i nedanstående figur samt 

efterföljande metodavsnitt.

Figur 3.1 Studiens operationalisering (Källa: Omarbetad efter Jacobsen, 2002) 

Studien är en del av ett större internationellt forskningsprojekt som syftar till att 

kartlägga förekomsten av TC i ett antal länder. Studiens inriktning tar förekomsten av 

TC till en högre dimension genom att även behandla företags erfarenheter och 

påverkande faktorer kring metoden. Området är därför relativt outforskat vilket innebär 

för vissa områden är det inte möjligt att undersöka hypoteser utifrån tidigare forsknings 

slutsatser. Detta leder till att studiens tillvägagångssätt skiljer sig mot en konventionell 

kvantitativ arbetsmetod genom att den är styrd till att i grunden omfatta ett 

standardiserat innehåll.

Specificiering av problemställning

Urval av företag, enkätens respondenter

Urval av frågor, enkätens utformning

Distribuering av enkäter till respondenterna

Sammanställning av kvantitativ empirisk data

Analysering av svar utifrån statistiska metoder 

Slutsats gentemot problemställningen kan konstateras
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3.4 Datainsamling 

3.4.1 Primärdata 

Undersökningens primärdata är studiens empiriska material och utgörs av de svar som 

samlas in via utskickade enkäter. Enkäten distribueras via e-post till alla respondenter 

efter att kontakt har upprättats med lämplig person. I denna enkätundersökning 

respekteras respondenternas anonymitet genom att utforma enkäten med hjälp av ett 

webbaserat undersökningsprogram, ”Mamut Online Survey”. En unik och oidentifierbar 

länk till enkäten bifogas i den utskickade e-posten till respondenterna. 

3.4.1.1 För- och nackdelar med enkätundersökning 

Fördelar med vårt val av datainsamlingsmetod är utifrån Ejlertsson (2009) följande: 

Enkätutskick via e-post bidrar till att vår studie håller låga kostnader per respondent 

samt att ett urval, spritt över ett stort geografiskt område, kan nås utan större tidsåtgång. 

Detta är praktiskt då vårt urval av företag bedriver verksamhet på flera orter i Sverige. 

Fördelar ligger även i att respondenten i lugn och ro kan begrunda frågorna och 

överväga svarsalternativen i enkäten. Respondenten har också möjlighet att kontrollera 

faktauppgifter relaterade till våra frågor. Slutligen underlättar standardiserade 

frågeformuleringar, som är fallet i vårt enkätformulär, analysen av resultaten samtidigt 

som den så kallade intervjuareffekten elimineras. 

Nackdelar med en enkätundersökning är utifrån Ejlertsson (2009) följande: Den största 

risken med enkätförfarandet är det möjliga bortfallet, att hela formuläret (externt 

bortfall) eller vissa frågor (internt bortfall) förblir obesvarade. Enkätformuläret 

begränsar antalet frågor vi kan inkludera, en tumregel är att det får ta högst en 

halvtimme att fylla i formuläret, vilket innebär att antalet frågor inte bör överstiga 40-50 

stycken. Vid vår enkätundersökning har respondenten heller inga möjligheter att ställa 

kompletterande frågor om det är något som är oklart. Därför är det av stor vikt att våra 

frågor och svarsalternativ är klara och väl anpassade till aktuella företag. Med ett 

anonymt svarsförfarande är respondentens identitet svårt att säkerhetsställa, denna risk 

minimeras genom att respondenterna själva uppger sin e-postadress, i syfte att få 

feedback på undersökning. 
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3.4.2 Litteratur 
Litteraturinsamling har gjorts för att underbygga referensramen kring förekomsten av 

TC samt dess karakteristiska drag. Hit hör även information om de dysfunktionella, 

prestationsmässiga och dynamiska erfarenheter företagen kan få i samband med 

användning av TC. Följande källkategorier används i referensinsamlingen: 

• Vetenskapliga artiklar – Sökord: ”Target Cost” 

• Kurslitteratur uppbyggda på vetenskapliga referenser– Sökord: ”Target 

Costing”, ”Produktutveckling”, ”Cooper”, ”Ansari” 

• Uppsatser på området– Sökord: ”Target Costing” 

3.4.3 Validitet och reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2002) ska den insamlade empirin uppfylla två egenskaper; validitet 

och reliabilitet. För det första måste empirin vara giltig och relevant för att anses som 

valid. Med validitet menar författaren att det som önskas mätas verkligen mäts och att 

det som uppmätts uppfattas som relevant, samt att det som mäts hos några få också 

gäller för flera. Denna uppsats säkerhetsställer en hög validitet genom att aktuella 

frågeställningar har en stark överrensstämmelse med tidigare genomförda studier på 

området. 

Jacobsen (2002) menar också att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig, vilket 

innebär att den är reliabel. Med reliabilitet menar författaren att undersökningen går att 

lita på, med andra ord måste studien vara genomförd på ett trovärdigt sätt. Den får inte 

vara behäftad med uppenbara mätfel. För att säkerställa hög reliabilitet i denna studie är 

urvalet av respondenter inriktat till chefsnivå med ansvarsområde inom forskning och 

utveckling (FoU) alternativt ekonomi. Reliabiliteten förstärks även genom att tydligt 

presentera studiens operationalisering och tillvägagångssätt. Även de frågor och 

svarsalternativ, som respondenterna ställs inför, presenteras i en bilaga, som ger en 

högre reliabilitet och möjlighet för andra att replikera studien på andra urval. 
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3.4.4 Etik 

Etiska övervägande är viktiga att ta hänsyn till då en enkätundersökning genomförs. I 

Sverige finns från och med den första januari 2004 en etiklag, vilken reglerar etiska 

frågeställningar i anslutning till forskning som avser människor. Forskning som 

omfattas av lagen, och som är relevant vid en enkätundersökning, är personuppgifter om 

brott och straff, ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, medlemskap i 

fackförening, hälsa och sexualliv. Eftersom denna studie inte behandlar något av 

ovanstående områden, finns inget behov av att ansöka om tillstånd enligt etiklagen. 

Däremot har vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktats, utifrån Ejlertsson 

(2009):  

• Informationskrav: information om enkätundersökningen i form av ett följbrev 

har delgetts till respondenterna via e-post. 

• Samtyckeskrav: respondenterna i undersökningen har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan, varför samtycke har inhämtats genom att respondenterna 

har valt att svara på enkätfrågorna via e-post. 

• Konfidentialitetskrav: respondenterna i undersökningen skall ges största möjliga 

sekretess, vilket innebär att enskilda respondenter inte skall kunna identifieras av 

utomstående. Kravet innebär också att personuppgifter skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekrav: insamlade uppgifter om enskilda företag får endast användas för 

det ändamål enkäten avser och inte i något annat sammanhang. 

 

3.5 Urval 

3.5.1 Val av bolag och respondenter 

Studiens population omfattar samtliga bolag registrerade vid ”Large Cap” på 

Stockholmsbörsen, vilket innebär sammanlagt 59 företag. Vårt urval selekteras utifrån 

att företaget bedriver en verksamhet som innefattar produktutveckling, där TC kan vara 

tillämpbar. Nedanstående 40 bolag uppfyller kriterierna och ingår i studiens urval av 

företag. De bolag som inte ingår i urvalet, 19 stycken, är antingen rena investmentbolag 

eller råvarubolag som endast bedriver utvinning av råvaror utan att inbegripa 

produktutveckling (se bilaga 1). Vissa koncerner innefattar flera verksamhetsområden 

och individuella produktionssegment som har egna erfarenheter av TC och som 
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Urval av företag 
ABB AB NORDEA BANK AB 

ALFA LAVAL AB ORIFLAME COSMETICS AB 

ASSA ABLOY AB PEAB 

ASTRAZENECA AB SAAB AB 

ATLAS COPCO AB SANDVIK AB 

AUTOLIV AB SCA AB 

AXFOOD AB SCANIA AB 

ELECTROLUX AB SEB AB 

ELEKTA AB SECURITAS AB 

ERICSSON AB SKANSKA AB 

GETINGE AB SKF AB 

H & M AB SSAB AB 

HANDELSBANKEN AB STORA ENSO AB 

HEXAGON AB SWEDBANK AB 

HOLMEN AB SWEDISH MATCH AB 

HUSQVARNA AB TELE2 AB 

MEDA AB TELIASONERA AB 

MILLICOM INT. TIETO SWEDEN AB 

MTG AB TRELLEBORG AB 

NCC AB VOLVO AB 
Tabell 3.1 Urval av företag (Källa: Egen) 

 

tillämpar metoden på olika sätt. Vid sådan företagsstruktur kommer enkätförfrågningen 

distribueras till relevanta enheter, vilket ger ett större urval och en högre reliabilitet. 

Företagets representant har valts ut efter 

följande kriterier: 

• Har tillräcklig inblick i företagets 

produktutveckling och 

kalkylmetoder för att kunna ge 

svar med hög reliabilitet där vi i 

första hand har fokuserat på 

företagets ansvariga för 

produktutveckling (R&D). 

• Har möjlighet att besvara frågorna 

inom en månad från 

utskicksdatum. 

 
 
 
 

3.5.2 Val av påverkande faktorer 

Studien förhåller sig, utifrån problemdiskussionen, till fem faktorer som kan ha en 

påverkande effekt på företagens förhållningssätt frågorna kring TC. 

Påverkande faktorer Detaljerat Nyckelreferenser  

Industrityp 

Livsmedel, papper, kemi, gummi, stål, 
fabricerad metall, elektronik, 

transportutrustning, 
precisionsutrustning, finans eller 

övrigt 

Dekker & Smidt (2003) 
Tani et al (1994) 
Atkinson et al (2012) 
Olsson (2011) 
Kwah (2004) 
Ax et al (2008) 

Försäljningsinriktning 
Industrikunder 

Privata konsumenter 
Eller båda två 

Cooper (1995) 

Omsättning Genomsnittligt de tre senaste åren 
Grahn & Wiksten (2010) 
Kwah (2004) 

Antal anställda Genomsnittligt under 2010 och 2011 Strand & Thurn (2004) 

Vinstmarginal Genomsnittligt de tre senaste åren 
Ax et al (2008) 
Borgenäs & Fridh (2003) 

Tabell 3.2 Val av påverkande faktorer (Källa: Egen) 
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3.5.3 Val av frågor i enkäten 

Enkäten konstrueras och struktureras med utgångspunkt i studiens teoretiska begrepp; 

TC som delas in i enskilda huvudkomponenter som utgör studiens samt enkätens fem 

olika frågeavsnitt. Varje huvudkomponent har sedan utvecklats till flertalet 

delkomponenter, som bildar enkätens delfrågor, tills att en tillräckligt konkret nivå har 

nåtts i linje med Jacobsens (2002) modell. 

Frågor som är kopplade till hypoteser 

Frågeavsnitt Hypotes Delfråga Nyckelreferenser 

Implementering av TC 

H1 Fråga 1 

Dekker & Smidt (2003) 
Ansari et al (1997) 
Cooper (1995) 
Tani et al (1994) 

H1.1 Fråga 1 
Atkinson et al (2012) 
Olsson (2011) 

H1.2 Fråga 1 Cooper (1995) 

H1.3 Fråga 1 
Grahn & Wiksten (2010) 
Kwah (2004) 

H1.4 Fråga 1 Strand & Thurn (2004) 

H1.5 Fråga 1 
Ax et al (2008) 
Borgenäs & Fridh (2003) 

Dysfunktionella beteenden från TC H1.6 Fråga 1-4 
Ansari et al (1997) 
Kato et al (1995) 

Prestationsresultat genom TC H1.7 Fråga 1-15 

Clifton et al (2004) 
Langfield-Smith (1999) 
Ansari et al (1997) 
Cooper & Slagmulder (1997) 
Sakurai (1996) 

Framgångsfaktorer för implementering av 
TC 

H1.8 Fråga 1-18 
Grahn & Wiksten (2010) 
Robinson (1999) 
Ansari et al (1997) 

Produktutvecklarnas dynamiska kapabilitet H1.9 Fråga 1-15 Robinson (1999) 

Tabell 3.3 Operationaliseringen av frågor kopplade till hypoteser (Källa: Egen) 

Frågor som inte är kopplade till hypoteser 

Frågeavsnitt Delfråga Nyckelreferenser 

Implementering av TC 

Fråga 2 Ansari et al (1997) 

Fråga 3 Tani et al (1994) 

Fråga 4 Tani et al (1994) 

Fråga 5-6 Clifton et al (2004) 

 Fråga 7 Tani et al (1994) 

Fråga 8-9 Ansari et al (1997) 
Tabell 3.4 Operationaliseringen av frågor som inte är kopplade till hypoteser (Källa: Egen) 
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3.5.3.1 Frågeavsnitt 

Följande fem frågeavsnitt ingår i studien för att nå en helhetsbild över företagens 

användning av TC inom produktutvecklingen: 

I. Implementering av TC 

Här ingår frågor om företagens generella syfte med metoden och i vilken 

omfattning den tillämpas. 

II. Dysfunktionella beteenden från TC 

Behandlar negativa effekter som kan uppkomma vid implementering av TC i 

respektive företag. 

III. Prestationsresultat genom TC 

Avser de positiva prestationsresultat som TC kan medföra. Företagen får svara 

på hur de upplever att TC har uppfyllt dessa. 

IV. Framgångsfaktorer för en implementering av TC 

Listar faktorer som kan vara viktiga för en lyckad implementering av TC för att 

studera i vilken grad företagen anser att dessa har för betydelse för 

implementeringen av metoden? 

V. Produktutvecklarnas dynamiska kapabilitet 

Tar upp påståenden kring möjliga förmågor och beteenden som medarbetare vid 

produktutvecklingen kan inneha och praktisera i sitt arbete. 

 

3.5.3.2 Delfrågor 

Svarsalternativen i den utdelade enkäten är standardiserade, vilket innebär att alla 

respondenter får samma frågor i samma ordningsföljd. Standardiseringen innebär att 

frågornas svarsalternativ är kodade i förhållande till varandra för att statistiska test ska 

kunna genomföras. Till frågor som ska värderas används rangordnade svar på grund av 

att vi inte bara vill konstatera att svaren skiljer sig mellan respondenterna, utan även 

fastställa i vilken grad de skiljer sig åt. Detta ger en kodning efter hur många alternativ 

som finns på intensitet, exempelvis 1 till 5 för spannet ”inte alls” till ”alltid”. Vid frågor 

där svar inte kräver ett mått på intensitet används istället två typer av kategorisvar. En 

typ där ett svar utesluter övriga svarsalternativ samt en typ där flera alternativ är 

möjliga, vilket ger koden 1 för ja och 0 för nej. Frågorna är formulerade på engelska, 

vilket ofta är stora börsbolags koncernspråk. Detta ger alla respondenter samma 

förutsättningar att svara. 



32 
 

3.5.4 Bortfall 

En bortfallsanalys görs, i enighet med Andersen (1998), om bortfallet är större än 50 

procent, för att ta reda på om bortfallet har påverkat undersökningsresultatet. Ejlertsson 

(2009) uppger att då en respondent i urvalet avstår eller inte har möjlighet att delta i 

undersökningen innebär det ett externt bortfall. Bortfallet på enstaka frågor bland dem 

som för övrigt har besvarat enkäten benämns internt bortfall. För att minska bortfallet 

och för att minimera effekterna av ett bortfall har frågeformuläret samt tillhörande 

följebrev formulerats på ett relevant och tydligt sätt. Påminnelser har även sänts vid 

behov för att säkerhetsställa att ingen har missat meddelandet. Vi har maximalt använt 

oss av två påminnelser, fler kan däremot ifrågasättas ur etisk synpunkt. Svarsfrekvens 

på enkäten uppgick till 60 procent, vilket innebär att ingen bortfallsanalys för externt 

bortfall är nödvändig, vars gräns är vid 50 procent. Även det interna bortfallet 

konstaterades vara mycket lågt där enstaka frågor uppmättes till 80 procents 

deltagandegrad (18 av 22 möjliga). Borfall kan förklaras av att respondenten missat att 

klicka rätt alternativt eller helt enkelt inte kunnat svara på den enskilda frågan. 

 

3.6 Analys kring användandet och erfarenheterna av TC 

3.6.1 Deskriptiv statistik 

För att presentera de svar som samlats in genom enkäten används tabeller för respektive 

frågeavsnitt som illustrerar svarens; typvärde för att konstatera vilken variabel som är 

vanligast, medelvärde i syfte att fastslå snittet, standardavvikelse för att studera 

spridningen från medelvärdet samt svarsfrekvens som anger antalet svar. Datamängden 

kan enligt Gujarati (2003) delas in i tre olika skalor beroende på frågetyp. 

• Nominalskala: Det som mäts delas in i grupper utan inbördes ordning, 

exempelvis industrityp, försäljningsinriktning samt svar som innebär ja eller nej. 

• Ordinalskala: Värdena är rangordnade i kategorier utan numeriskt mätbart 

avstånd mellan varandra. Här ingår de frågor som mäter intensiteten genom 

olika alternativ på graduppfyllelse, exempelvis för erfarenheterna som mäts i en 

femgradig skala från ”inte alls” till ”alltid”. 

• Kvotskala: Kvantifierbar data som har ett mätbart avstånd gentemot varandra 

exempelvis bolagens omsättning, antal anställda och lönsamhet. Dessa värden 

kan testas utifrån att ju högre respektive variabel är desto större är effekten på 

den beroende variabeln.  
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3.6.2 Test av samband 

Eftersom denna studie är av kvantitativ karaktär underbyggs slutsatser i form av 

statistiska test, för att pröva studiens hypoteser. Första steget i statistisk analys är, enligt 

Gujarati (2003), att formulera en nollhypotes (H0) samt en mothypotes (H1). 

Nollhypotesen utgår ifrån att det samband som undersöks inte existerar medan 

mothypotesen menar att det sannolikt finns ett samband. Som hjälpmedel för att besvara 

våra hypoteser tillämpas SPSS, ett datorbaserat statistikprogram. Val av statistisk metod 

beror precis som för den deskriptiva statistiken på vilken skala variabeln mäts i. 

(Gujarati, 2003) 

• ”One sample t-test” för att testa om medelvärdet i en ensam datamängd är 

statistiskt säkerhetsställt. 

• ”Chi square test” är ett icke-parametriskt test på generell nivå som inte kräver 

normalfördelad data, i detta fall studiens nominalvariabler mot ordinalskala. 

• Binär regression för nominalskala, för binära svarsvärden som ja eller nej (1/0). 

• Linjär regression för kvotskala gentemot ordinalskala. 

Nollhypotesen kan endast förkastas om det kan påvisas att den är falsk. Författaren 

menar att vald signifikansnivå avgör sannolikheten att förkasta nollhypotesen. 

Exempelvis en signifikansnivå på 0.05 (5 %), betyder att nollhypotesen kan förkastas 

med 5 procents sannolikhet trots den är sann. Denna uppsats utgår från tre 

signifikansnivåer: 

I. En signifikansnivå under 10 procent innebär att det finns tendenser att ett 

beroende finns mellan två variabler 

II. Om signifikansnivån är under 5 procent är samvariationen mellan 

variablerna hög 

III. En nivå under 1 procent deklarerar en mycket hög samvariation  

Andra viktiga statistiska mått att förhålla sig till är koefficienten som anger vilken effekt 

sambandet har, exempelvis en koefficient = 2 innebär att om en oberoende variabel ökar 

med en enhet stiger den beroende med två enheter. R2 anger i vilken grad variationen i 

den beroende variabeln förklaras av den oberoende variabeln. (Ibid)  
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4. Resultat & Analys 
I detta avsnitt redovisas resultatet av studiens empiriskt insamlade data som 
analyseras med hjälp av statistiska test och koppling till referensramen. 

4.1 Förekomsten av TC 
Av studiens urval av 40 tillfrågade företag är 24 stycken representerade av minst en 

respondent, vilket ger en svarsfrekvens på 60 procent. Sammanlagt har 32 respondenter 

svarat på enkäten vilket förklaras av att flertalet koncerner består av flera affärsområden 

och segment som skiljer sig åt och har därför flera representanter. I vilken omfattning 

TC används av företagen i produktutvecklingsfasen presenteras i nedanstående 

stapeldiagram:  

 
Tabell 4.1 Användning av TC (Källa: Omarbetad utifrån enkätsvar) 

Som det framgår av tabellen finns det en överrepresentation av användare av TC där 

andelen uppgår till 69 procent. Samtliga av dessa bedriver verksamhet med

produktinriktning. Andelen företag som inte använder TC uppgår därmed till 31 procent

vilket är den kategori som de fåtaliga tjänsteföretagen tillhör vilka uppenbarligen inte 

använder TC i sin utvecklingsfas för tjänster. Två företag kommenterade sin 

användning enligt följande: 

“Target costing is the way of working for us since the founding of the company 

 and is part of the "DNA"” (Källa: Enkät)

“Target costing is no silver bullet solution to product development challenges, 

 but is an important piece in the overall result.” (Källa: Enkät)

Dessa två referat speglar graden av metodens tillämpning, från att utgöra kärnan i 

företagets kostnadskultur till att fungera som ett av alla verktyg i produktutvecklingen. 

Ja Nej Totalt

Produktföretag 22 7 29

Tjänsteföretag 0 3 3

Totalt 22 10 32
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4.1.1 Test av TC:s förekomst 

Studiens huvudhypotes; H0 respektive H1 är följande: 

• H0: TC tillämpas inte av bolag noterade på ”Large Cap”. 

• H1: Det finns en förekomst av TC i bolag vid ”Large Cap”. 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Practice TC=1 32 0,69 0,471 0,083 
One-Sample Test 

 
 t df Sig. 

(2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Practice TC=1 8,258 31 0 0,688 0,52 0,86 
Tabell 4.2 Test av TC:s förekomst (Källa: SPSS utifrån enkät) 

 
Resultatet av studiens empiriska datainsamling visar på att det finns en generell 

utbredning av TC i bolag noterade vid ”Large Cap”.  Därmed kan studiens H0 för 

huvudhypotesen förkastas utifrån att medelvärdet 0,69 (>0,5) är statistiskt 

säkerhetsställt på 5-procent nivån (Sig.0,00<0,05). Med 95 procents säkerhet är 

medelvärdet på mellan 0,52 och 0,86 där 1 innebär att samtliga företag skulle tillämpa 

metoden. Användningsfrekvensen på 69 procent står sig högt jämfört med tidigare 

studier genomförda i Sverige, där ingen generell användning av TC har kunnat påvisas. 

Kwah (2004) med 39 procents användning är den svenska studie som ligger närmast 

följt av Ax et al (2008) med 25 procent. Vår höga frekvens är mer i linje med studier 

utförda av Dekker & Smidt (2003) i Nederländerna med 59 procent samt Tani et al 

(1994) i Japan som uppgår till över 60 procent, vilket gör att metoden är vanligt 

förekommande. Efter genomgång av tidigare forsknings tillvägagångssätt och inriktning 

kan vi urskilja en tendens att respektive resultat har ett samband med urvalet av bolag 

och påverkande faktorer som speglar denna studies underhypoteser. Följande diskussion 

kommer att präglas av detta ställningstagande. 
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4.1.2 Test av samband till förekomsten av TC 
Här presenteras resultaten från en logistisk regressionsanalys med beroende variabeln; 

”användningen av TC” och den oberoende variabeln som utgörs av respektive 

påverkande faktor. 

 

1. Industrityp, N=32 

• H0.1: Industrityp har inget samband med företags användning av TC. 

• H1. 1: Industrityp har ett samband. 

Oberoende Beroende Koefficient Sig. 

Industrityp Användning av TC 22,897 0,001 
Tabell 4.3 Samband Industrityp, Chi-Square Test (Källa: SPSS utifrån enkät) 

Sambandstestet visar på att industrityp har en mycket hög samvariation med om 

företaget använder TC som metod, vilket är statistiskt säkerhetsställt på 1-

procentsnivån (Sig =0,001). I vilken grad respektive industrityp har för påverkan 

illustreras nedan. 

 

Industrityp Koefficient Sig. Antal Andel TC = Ja 

Food 1,00 1,000 1 0 % 

Textile -20,51 1,000 1 100 % 

Publishing/paper 21,90 1,000 1 100 % 

Rubber 21,90 1,000 1 100 % 

Fabricated metals 21,90 1,000 3 0 % 

Electrical/electronics -20,51 0,999 6 100 % 

Transportation equipment 21,90 0,999 7 100 % 

Precision equipment 21,90 0,999 5 100 % 

Instrument/opticals 21,90 0,999 1 0 % 

Finance -20,51 1,000 3 0 % 

Other services -20,51 0,999 3 33 % 
Tabell 4.4 Samband Industrityper, Binary Logistic Regression (Källa: SPSS utifrån enkät) 

Som framgår utav tabellen är ingen av faktorerna signifikant (Sig 1>0,10) i 

genomförd regression, vilket kan ha sin förklaring i att antalet observationer är för 

lågt i förhållande till antalet industrikategorier.  

Industrityp har utifrån det första testet en central påverkan på företags användning 

av TC, vilket bekräftas av den deskriptiva kolumnen, som tydligt anger vilka som 

industrier som är användare. I överensstämmelse med vår problemdiskussion finns 

en logik i att vissa branscher har ett större behov av kalkyleringsmetoden än andra, 
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vilket kan bero på påtryckningar både internt och från externa samarbetspartners. 

Transport- och elektronikindustrin representerar i vår studie en stor andel av 

användarna. Dessa kännetecknas av en komplex produktutveckling som ligger över 

flera verksamhetsområden och innefattar en lång förädlingskedja med flera 

underleverantörer. För att beräkna och effektivisera förädlingskedjans kostnader 

bakåt i tillverkningsindustrin är TC uppenbarligen en passande metod, vilket 

bekräftas av Olssons studie (2011) med Volvo personvagnar som ett tydligt 

exempel. Enligt Atkinson et al (2012) fastlåses 80 till 85 procent av produktens 

livscykelkostnader i utvecklingsfasen vilket stärker sambandet med att industrier 

enligt ovan lägger stort fokus på att styra dessa med TC. Vidare kan metodens 

genomslagskraft i dessa industrier ha sin grund i att det är av stor betydelse att alla i 

aktörer i en förädlingskedja tillämpar samma metod för att gemensamt höja sina 

prestationer och i förlängningen konkurrenskraften. 

 

Till de industrityper som i vår studie inte tillämpar TC framstår metall- och 

finansindustrin. Som kontrast till den klassiska tillverkningsindustrin kan 

produktutveckling i denna kategori tänkas vara isolerad till att bedrivas inom den 

egna koncernen. Detta kan bero på att produkternas uppbyggnad kräver färre 

samarbetspartners samt att syftet med tjänsten eller produkten kan vara av annan 

art. Syftet för det finansiella segmentets utveckling skiljer på så sätt att den nya 

tjänsten i sig inte ska ge upphov till intäkter utan istället fungera som ett verktyg för 

att avlasta och ersätta dagens tjänster för att kunna erbjuda en hög service på ett 

mer resurssnålt sätt. Här är mobil- och internetbanken ett tydligt exempel på 

lösning att styra kunderna mot att själva uträtta sina ärenden, vilket minskar 

kostnaderna för kontorsrörelsen. 
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2. Försäljningsinriktning, N=32 

• H0.2: Försäljningsinriktning har inget samband med företags användning av TC. 

• H1. 2: Försäljningsinriktning har ett samband. 

Oberoende Beroende Koefficient Sig. 

Försäljningsinriktning Användning av TC 9,908 0,007 
Tabell 4.5 Samband Försäljningsinriktning, Chi-Square Test (Källa: SPSS utifrån enkät) 

Utifrån testresultatet finns det ett starkt signifikant (Sig.<0,05) samband mellan 

försäljningsinriktning och användningen av TC. Detta motiverar ett djupare test, 

enligt nedan, för att klargöra respektive inriktnings påverkan. 

Försäljningsinriktning Koefficient Sig. Antal Andel TC=Ja 

Industri 1,00 0,057 23 78 % 
Konsumenter 2,89 0,017 3 100 % 
Båda 22,81 0,999 6 17 % 

Tabell 4.6 Samband Försäljningsinriktningar, Binary Logistic Regression (Källa: SPSS utifrån enkät) 

Koefficienterna för försäljningsinriktningarna ”industri” och ”konsument” 

deklarerar att det finns ett positivt samband till användningen av TC. Kolumnen 

”Sig.” anger att effekten är statistiskt signifikant på 10 procent- respektive 5 

procentnivån, alltså vi kan vara ganska säkra på att effekten inte är orsakad av 

slumpmässig variation i datamaterialet. Vidare tolkas uppgifterna att 

försäljningsinriktningen ”konsumenter” har 2,89 gånger större effekt på 

användningen jämfört med företag med inriktningen ”industri”. Slutligen finns det 

inget statistiskt säkerhetsställt samband för inriktningen ”båda”, på grund av ett för 

varierat resultat i relation till antalet observationer. 

Försäljningsinriktningen har precis som industrityp ett samband med metodens 

förekomst. Enligt det statistiska testet har företag med inriktning mot konsumenter 

en större effekt på användningen jämfört med industriinriktningen. Viss kritik kan 

däremot riktas mot detta påstående då antalet företag i konsumentkategorin endast 

var tre, där samtliga använde TC men är alltför få för att göra generella slutsatser. 

Resultatet kan däremot anknytas till företagets beroende av marknadspriset. På 

konsumentmarknaden kan rätt marknadspris ha en större effekt på försäljningen 

jämfört med industrisegmentet som värderar andra faktorer högre vid köp 

exempelvis; kvalitet och leveranssäkerhet. Konsumenterna bör på så sätt vara mer 

priskänsliga än industrikunder vilket framhäver vikten av att styra kostnaderna 

utifrån ett marknadspris, vilket är i linje med Cooper (1995). 
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3. Omsättning, N=32 

• H0.3: Omsättning har inget samband med företags användning av TC. 

• H1.3: Omsättning har ett samband. 

 

Oberoende Beroende Koefficient Sig. 

Omsättning Användning av TC 3,972E-05 0,051 
Tabell 4.7 Samband Omsättning, Binary Logistic Regression (Källa: SPSS utifrån enkät) 

Omsättningens storlek har ett positivt samband med användningen av TC vilket 

nästintill är signifikant på 5-procentnivån. Sambandet kan vara en förklaring till 

studiens höga användningsfrekvens jämfört med exempelvis Kwah (2004), med 39 

procent, som inriktade sig på bolag med omsättning ner till 50 Mkr. Denna 

företagskategori skiljer sig markant mot vårt urval av respondenter som omsätter 

miljardbelopp och har säkerligen ett betydligt större behov av produktutveckling 

och styrning av kostnader. Vår inriktning mot stora företag som verkar globalt 

legitimerar därmed en högre ja-frekvens. Detta bekräftas av Grahn & Wiksten 

(2010) som fann ett positivt samband mellan omsättning och företagens 

kostnadsföring. 

 

4. Antal anställda, N=32 

• H0.3: Antal anställda har inget samband med företags användning av TC. 

• H1.3: Antal anställda har ett samband. 

 

Oberoende Beroende Koefficient Sig. 

Antal anställda Användning av TC 7,955E-05 0,072 
Tabell 4.8 Samband Antal anställda, Binary Logistic Regression (Källa: SPSS utifrån enkät) 

Antalet anställda har likt variabeln omsättning ett positivt samband med metodens 

förekomst och är signifikant först på 10-procentnivån (0,072<0,10). Resultatet 

överensstämmer med vad Strand & Thurn (2004) påvisade; att förekomsten ökar 

med antalet anställda. En stark logisk korrelation finns alltså till faktorn omsättning 

vilket vi ser som en bekräftelse att TC tillämpas i högre grad ju större företaget är. 
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Figur 4.1 Endast på nya produkter (Källa: 

Omarbetad efter enkätsvar) 

Ja
68%

Nej
32%

TC endast på nya produkter?

5. Vinstmarginal, N=32 

• H0.4: Vinstmarginal har inget samband med företags användning av TC.

• H1.4: Vinstmarginal har ett samband.

Oberoende Beroende Koefficient Sig. 

Vinstmarginal Användning av TC -0,10 0,030 
Tabell 4.9 Samband Vinstmarginal, Binary Logistic Regression (Källa: SPSS utifrån enkät) 

Vinstmarginal är den variabel som särskiljer sig genom att ha ett negativt samband 

gentemot användningen av TC, vilket också är statistiskt säkerhetsställt på 5-

procentnivån. Företag med höga marginaler tenderar på så sätt att använda andra 

metoder än TC. Vi kan med detta reslutat dra paralleller med variabeln industrityp för 

metall- och finansbranschen verksamheter som utmärks av höga marginaler bidrar till 

att behovet och effekten av att pressa produktkostnaderna inte är lika stort, varpå TC

inte får någon genomslagskraft.

Efter diskussionen kring de påverkande faktorers samband med metodens förekomst

betonas vikten av att studera relevanta företag. Denna studie är avgränsad till att omfatta 

ett visst urval av respondenter som med stor sannolikhet bedriver produktutveckling är 

en förklaring till den höga användningsfrekvensen. Att slumpvis studera bolag i likhet 

med Borgenäs & Fridhs (2003) arbete, ger en spridning över alla kategorier av bolag där 

troligtvis flertalet inte bedriver verksamhet där TC är tillämpbar. Även Ax et al (2008) 

studies fokus på specifika branscher är en avgränsning men säger inget om specifika 

företags förhållning till exempelvis produktutveckling som TC ofta förknippas med. 

4.1.3 Bara på nya produkter?

På frågan om TC har fler användningsområden än endast 

vid framtagning av nya produkter svarade 15 ja och 7 nej, 

där förhållandet uppges i cirkeldiagrammet. De företag 

som kommenterade vad TC har för kompletterande 

uppgift angav som kalkyleringsverktyg för att uppfylla 

vissa kunders och segments kriterier för befintliga 

produkter. 
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4.1.4 Andra metoder 

Enkäten medgav fria kommentarer till vilken metod som används av de företag som 

uppgav att TC inte tillämpas. Beskrivningarna pekar på att en form av påläggskalkyl är 

alternativet till TC: 

”Alla våra produkter prissätts från ett marknadsvärde. Givetvis har vi våra produktionskostnader 

 i botten med material, arbete, förpackning och frakt. Vi jobbar sedan mycket med GP1 som skall  

ha en viss % för att vi skall vara lönsamma.” (Källa: Enkät) 

”Vi jobbar med en metod som vi kallar, PAC, (Property Advantage Consequence). 

Property är varans egenskaper. Advantage är vilka fördelar produkten ger till våra kunder. 

 Consequence är det värde som vår produkt eller lösning har för vår kund, uttryckt i pengar, tid, %  

eller annat klart mätbart. Utifrån det ser vi sedan vilket pris som produkten kan bära  

och ändå vara lönsam för vår kund.” (Källa: Enkät) 

4.2 Implementeringen av TC 

4.2.1 Implementeringens omfattning 

Metodens utbredning hos de användande respondenterna anges i tabellen, där större 

andelen har svarat att hela koncernen tillämpar TC följt av kategorin specifika 

produkter.  

Omfattning Antal Andel 

 Hela koncernen 13 62 % 
Verksamhetsområde 1 5 % 
Specifik division 3 14 % 
Specifik produkt 4 19 % 

Totalt 21 100 % 
Tabell 4.10 Omfattning (Källa: Egen utifrån enkät) 

Att 62 procent av respondenterna svarade att TC är implementerad i hela verksamheten 

är i linje med Tani et al (1994) vars enkätundersökning som påvisade ett liknande 

resultat efter att hänsyn tagits till de som inte använde metoden. Därmed kan vi urskilja 

flertalet likheter med TC i ”Large Cap” och dess utbredning i Japan. 

 

Separat avdelning för TC Antal Andel 

Ja 5 24 % 
Nej 16 76 % 

Totalt 21 100 % 
Tabell 4.21 Separat avdelning (Källa: Egen utifrån enkät) 

Andelen företag som har en avdelning för att hantera och implementera TC i 
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verksamheten är förhållandevis låg, 24 procent. vilket antyder att majoriteten inte har en 

struktur där implementeringen av TC sköts centralt. En sådan stödfunktion ger fördelen 

att organisationen få en mer korrekt implementering som är anpassad till hela koncernen 

vilket eliminerar risken för att flera versioner och tolkningar av metoden flödar inom 

samma företag. Genom att strukturera implementeringen av metoden utefter Ansari et 

als (1997) förslag på en fastställandefas och en uppnåendefas kan även mål och 

måluppfyllelser följas på ett mer konkret sätt, vilket samtidigt ger ledningen ett verktyg 

att kommunicera och styra företaget efter aktuell strategi.

4.2.2 Involverade avdelningar i TC 

Stapeldiagrammet illustrerar i vilken grad respondenterna har angett att respektive 

avdelning ingår i arbetet med TC.

Figur 4.2 Avdelningar med TC (Källa: Omarbetad efter enkätsvar) 

Tre avdelningar utmärker sig i undersökningen; produktutveckling, inköp och finans.

De två förstnämnda används av samtliga respondenter, jämfört med finans- och 

redovisningsavdelningen som endast förkommer hos knappt 40 procent av 

respondenterna. Detta resultat är en kontrast till implementeringen i Japan, där Tani et al 

(1994) fann en stor vikt mot redovisning, produktplanering och design. Här verkar alltså 

den svenska implementeringen skilja sig i jämförelse med den japanska. Svenska 

företag inriktar TC mot produktion av produkter jämfört med japanska bolag som 

praktiserar metoden mer brett genom att fokusera mer på stödaktiviteter. Detta 

resonemang bekräftas av Langfield-Smith (1999) som framhäver vikten av planering 

och engagemang hos alla avdelningar för att nå ett framgångsrikt arbete med TC. 

Hiromoto (1988) pekar även på att en kontinuerlig återkoppling mellan avdelningar är 
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nödvändigt för att nå kostnadsmålet. Denna dimension verkar svenska företag sakna, 

vilket antyder att det finns en viss skillnad mellan de olika ländernas företagskulturer 

kring hur kostnader ska styras.

4.2.3 Faser i produktutvecklingen med TC 

Diagrammet nedan beskriver i vilken omfattning företagens faser i produktutvecklingen 

inkluderar arbetet med TC.

Figur 4.3 Faser i produktutvecklingen med TC (Källa: Omarbetad efter enkätsvar) 

För de faser som innefattade arbete med TC framhävs planerings-, utvecklings- och 

produktionsfaserna att vara centrala där de två förstnämnda förekom i samtliga fall, 

vilket återspeglar den höga fokuseringen på produktutveckling. Att planeringsfasen är 

prioriterad i användningen av metoden ger goda möjligheter enligt Cooper (1995) att 

utnyttja stor del av metodens kapacitet för att minska produktkostnaderna och uppnå 

uppsatta målmarginaler med hjälp av ett försäljningspris. Fischer (1995) betonar också

vikten av att kostnadsreducera i tidigt stadium, närmare sagt på idé- och designstadiet.

Att idéfasen inte får samma vikt som övriga indikerar att TC inte är fullt implementerad 

i produktutvecklingsprocessen och att det finns fördelar med att expandera dess 

användning i företaget. 
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4.2.4 Mål och måluppfyllelse med TC 

Nedanstående tabell anger vilka mål företagen har med TC.

 
Figur 4.4 Avdelningar med TC (Källa: Omarbetad efter enkätsvar) 

När gäller de mål företagen har med TC, framkom att de fyra prioriterade målen var;

budgeterad lönsamhet, tillgodogöra kunders önskemål, nå låga kostnader respektive 

fastslå ett försäljningspris. Dessa mål kan ses som konventionella och vara direkt 

kopplade till att utforma och tillverka produkten inom ramen för en målkostnad, i 

enighet med Clifton et al (2004) som påpekar vikten i att tänka ”Out-of-the-box” för att 

få ut mer av metodens kapacitet. Företagen missar därmed fördelar som möjligheten att 

kostnadsplanera på ett tidigt stadium samt få en snabb produktionsstart. Som 

kommentar till målen med TC gav ett företag följande: 

“Costs are not allowed to take control over the product performance, our 

 aim is to always meet the customer needs and when that is achieved we can take 

a premium price for our products.” (Källa: Enkät)

Referatet ger indikation på att kostnaden inte nödvändigtvis är det centrala målet med 

TC utan strategin att uppfylla kunders behov kan ge stora ekonomiska fördelar genom 

att ett högre pris därmed kan motiveras. 
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I tabellen nedan presenteras i vilken grad TC bidrar till att uppfylla målen utifrån 

måtten; 1 (aldrig), 2 (lite), 3 (ibland) samt 4 (mycket). Därtill fanns alternativet ”vet ej” 

vilket blir ett blankt svar och återspeglas i färre antalet svar. 

 

NR Måluppfyllelse Typvärde Medelvärde Std.avvikelse Antal Svar 

1 Achive budgeted profit 4 3,5 0,9 17 

2 Achieve a high product quality 3 2,8 1,1 15 

3 Fulfill customer satisfaction 4 3,1 1,2 17 

4 Achieve a fast product introduction 2 2,2 1,1 17 

5 Costs Planning  4 3,3 1,1 18 

6 Achieve low cost 4 3,5 0,6 19 

7 Target a set selling price 4 3,2 1,2 16 
Tabell 4.32 Måluppfyllelse (Källa: Egen utifrån enkät) 

Svaren i tabell 4.13 samvarierar i stort med företagens mål som illustreras i diagram 4.4. 

Korrelationen med varandra antyder att TC faktiskt uppfyller de mål som prioriteras. 

Målet att nå en hög produktkvalitet framstår som ett mål som företagen vet minst om 

genom att flertalet har svarat ”vet ej”. 

 

4.3 Dysfunktionella beteenden från TC 
Företagsrepresentanterna har fått avgöra hur frekvent nedanstående dysfunktionella 

beteenden inträffar i samband med användning av TC som metod. Skalan för frågornas 

intensitet är; 1 (aldrig), 2 (ovanligt), 3 (ibland), 4 (frekvent) samt 5 (alltid). 

 

NR Dysfunctional Behaviors Typvärde Medelvärde Std.avvikelse Antal svar 

1 Burnout of suppliers  2 2,2 0,6 22 

2 Conflict among the departments 3 2,6 0,8 22 

3 Burnout of design engineers  1 2,0 0,8 22 

4 Too much emphasis on customer orientation  1 2,1 1,2 22 
Tabell 4.13 Dysfunktionella beteenden (Källa: Egen utifrån enkät) 

Med avseende på standardavvikelsen och medelvärdena finns det en överensstämmighet 

att beteendena 1, 3 och 4 sker relativt ”ovanligt”. För ”utbrändhet av leverantörer” är 

också standardavvikelsen relativt låg vilket antyder en samstämmighet mellan 

företagen. Däremot tenderar interna ”konflikter mellan avdelningar” inträffa ibland. 
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4.3.1 Test av samband för dysfunktionella beteenden 

Studiens underhypoteser; H06 och H16: 

• H0.6: Industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, antal anställda respektive 

vinstmarginal har inget samband med företags dysfunktionella erfarenheter av 

TC. 

• H1.6: Ovanstående faktorer har ett samband. 

 

Fortsättningsvis kommer endast testresultat av samband för erfarenheterna som minst 

uppfyller en signifikansnivå på 10 procent att presenteras, då endast dessa är intressanta 

ur ett statistiskt perspektiv samt att återge alla är av utrymmesskäl inte relevant. 

Oberoende Beroende Koefficient Sig. 

Industrityp Burnout of design engineers  18,184 0,10 
Products sold to Burnout of design engineers  9,014 0,061 
Products sold to Conflict among the departments 14,463 0,025 

Tabell 4.24 Samband Dysfunktionella beteenden, Nominal: Chi-Square Test (Källa: Egen utifrån enkät) 

Testresultatet visar ett samband mellan industrityp och att TC kan orsaka utbrändhet hos 

produktutvecklarna. Även försäljningsinriktning påverkar utbrändhet hos ingenjörer. 

Kato et al (1995) visade i sin studie att allt kortare ledtider skapade frustration bland 

anställda, vilket hade lett till att de kände sig utbrända under TC-processen. Detta kan 

förklara det samband vi fann mellan anställdas utbrändhet gentemot både industrityp 

och försäljningsinriktning. Undersökningen har också påvisat ett starkt samband 

(Sig<0,05) mellan försäljningsinriktning och konflikter bland avdelningarna. En orsak 

till förekommande interna konflikter kan enligt Kato et al (1995) vara att 

produktdesignavdelningen oftast belastas med kostnader medan de andra involverade 

avdelningar lätt kommer undan. Denna koppling kan hänföras till industriinriktning 

genom att kraven för exempelvis design kan tänkas vara större mot konsumenter än till 

industrikunder. 

 

Oberoende Beroende Koefficient T Sig. R2 

Revenue Too much emphasis on customer orientation  1,27E-05 2,742 0,013 0,273 
Employees Too much emphasis on customer orientation  3,05E-05 3,321 0,003 0,355 

Tabell 4.35 Samband Dysfunktionella beteenden, Ordinal: Linear Regression (Källa: Egen utifrån enkät) 

Regressionen har visat ett starkt samband (Sig<0,05) mellan omsättning och 

verksamhetens överdrivna kundfokus. Tabellen påvisar ett ännu starkare samband (Sig 

= 0,003) mellan variabeln antal anställda och variabeln överdriven kundfokus. Att det 
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finns ett starkt samband mellan omsättning och dysfunktionell kundfokus, förklarar 

Kato et al (1995), kan bero på att företagens okritiska bemötande av kundkraven kan 

leda till onödigt extra kostsamma komponenter i produkten utan att skapa något värde. 

Samma resonemang förklarar sambandsorsaken mellan antal anställda och 

dysfunktionell kundfokus. 

 

4.4 Prestationsresultat genom TC 

Nedanstående tabell presenterar hur respondenterna har värdesatt prestationsmässiga 

resultat som kan uppkomma i samband med tillämpningen av TC. Skalan är följande; 1 

(aldrig), 2 (ovanligt), 3 (ibland), 4 (frekvent) samt 5 (alltid). Därtill finns alternativet 

”vet ej” vilket ger färre antalet svar som typ- och medelvärdet baseras på. 

Tabell 4.16 Prestationsresultat (Källa: Egen utifrån enkät) 

Utifrån typsvaren inträffar näst intill samtliga prestationserfarenheter ”frekvent”. 

Genom att även beakta medelvärdet ifrån alla respondenter finns det tre påståenden som 

kan tolkas infalla ”ibland”; 6, 7 och 14, där ”minskning av spill i produktionen” 

påverkas minst av TC. Den starkaste faktorn är 8 dvs. ”aktivt involverande av samtliga 

avdelningar”. Antal svar skiftar vilket tyder på att några bolag är osäkra på vad TC ger 

för resultat i verksamheten.  

NR Performance Results Typvärde Medelvärde Std.avvikelse Antal Svar 

1 Realization of product concept 4 3,9 0,8 17 

2 Quality improvement 4 3,6 0,7 19 

3 Product cost reduction 4 3,8 0,6 19 

4 Reducing development lead time 3 3,7 0,8 18 

5 Product features based on customers’ needs 4 4,0 0,8 17 

6 Timely introduction of new product 4 3,1 1,0 16 

7 Waste reduction on the factory floor 2 2,6 1,0 19 

8 Active involvement of all departments 4 4,1 0,6 19 

9 Improving design/development technology 4 3,8 0,7 17 

10 
Connection between design and cost is seen 
more clearly 

4 3,7 0,7 19 

11 Strengthening design/development process 4 3,8 0,6 17 

12 Cost reduction efforts by engineers 4 3,9 0,6 20 

13 Reduction of raw materials purchased 4 3,7 0,7 19 

14 
Reducing design changes after the start of 
production 

4 3,1 1,0 18 

15 Upstream cost reduction 4 3,4 0,7 19 
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4.4.1 Test av samband för prestationsresultat 

Studiens underhypoteser; H07 och H17: 

• H0.7: Industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, antal anställda respektive 

vinstmarginal har inget samband med företags prestationsresultat med TC. 

• H1.7: Ovanstående faktorer har ett samband. 

 

Följande intressanta samband påvisades av de statistiska testen för prestationsresultat:  

Oberoende Beroende Koefficient Sig. 

Industry Type Reducing design changes after the start of production 27,11 0,077 

Products sold to Reducing development lead time 20,73 0,002 

Products sold to Reduction of raw materials purchased 14,83 0,022 

Products sold to Upstream cost reduction 9,19 0,056 
Tabell 4.27 Samband Prestationsresultat, Nominal: Chi-Square Test (Källa: Egen utifrån enkät) 

Koefficienten för industrityper visar ett samband till minskningen av designförändringar 

efter produktionsstarten som är signifikant först på 10-procentsnivån (Sig 0,077<0,10). 

Testet visar också tydligt att försäljningsinriktningen har starkt samband till minskning 

av produktutvecklingens ledtid, inköp av råmaterial samt kostnader som skett tidigare i 

kostnadsflödet. Detta resultat överensstämmer med att TC reducerar kostnaderna innan 

de låses in (Cooper & Slagmulder, 1997) och att TC verkar som en drivkraft för 

kostnadsförbättringar (Sakurai, 1996). Resultatet visar även ett samband mellan 

industrityp och minskning av designförändringar, vilket är resultatet av att en 

framgångsrik TC kräver noggrann planering och detaljbeaktande (Langfield-Smith, 

1999). 

 

Oberoende Beroende Koefficient t Sig. R2 

Revenue 
Strengthening design/development 
process 

5,10E-06 2,003 0,064 0,211 

Profit Marginal Reduction of raw materials purchased 2,60E-02 2,038 0,057 0,196 
Profit Marginal Cost reduction efforts by engineers 1,92E-02 2,013 0,059 0,184 

Profit Marginal 
Improving design/development 
technology 

2,36E-02 1,722 0,106 0,165 

Tabell 4.38 Samband Prestationsresultat, Ordinal: Linear Regression (Källa: Egen utifrån enkät) 

För variablerna omsättning och vinstmarginal presenteras ett positivt samband med 

respektive prestationsresultat på 10-procentnivån. TC tenderar att prestera bättre ju 

högre omsättning respektive vinstmarginal ett företag har. Omvänt kan sambandet 

tolkas att om TC i hög grad sänker kostnader eller effektiviserar utvecklingsprocessen 

når bolagen en högre vinstmarginal respektive omsättning. Omsättningens samband 
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med förbättringen av design/utvecklingsprocessen motiveras av Clifton et al (2004) som 

beskriver TC som ett redskap för att företag ska ha rätt produkt, kunna erhålla 

konkurrenskraftiga priser och att generera vinst. Vinstmarginalens samband till 

inköpsminskning av råmaterial överensstämmer med Clifton et als (2004) påstående om 

att TC möjliggör för företaget att aktivt hantera kostnaderna genom att sätta 

kostnadsmål som går att regelbundet granska. Variabeln vinstplanering visar även ett 

strakt samband till ingenjörernas möda för kostnadsreducering. Ansari et al (1997) 

betonar att i en TC-process ska även ingenjörer ta sitt ansvar för kostnaderna. Samband 

finns också mellan vinstmarginaler och tekniskt förbättring av design/utvecklingen. 

Med hjälp av ”Market-driven Management” stödjer TC företaget att designa och 

utveckla konkurrenskraftiga produkter som ska uppfylla marknadens priskrav 

(Langfield-Smith, 1999) 

4.5 Framgångsfaktorer för en implementering av TC 
Nedan listas möjliga framgångsfaktorer för att implementera TC i organisationen. 

Respondenterna har fått värdera i vilken utsträckning de anser att faktorerna har en 

betydelse utifrån skalan; 1 (inte alls), 2 (obetydlig), 3 (något) respektive 4 (mycket 

viktig). 

NR Success Factors Typvärde Medelvärde Std.avvikelse Antal Svar 

1 Top management support 4 3,4 0,8 20 

2 Tools and information system 4 3,5 0,6 20 

3 Cooperation with suppliers 4 3,5 0,8 20 

4 Cooperation with other departments 3 3,4 0,7 20 

5 Empowered project manager 3 3,2 0,9 20 

6 Cost estimation capability 4 3,4 0,7 20 

7 Concurrent engineering 3 3,0 0,7 19 

8 Cross-functional team (org. structure) 4 3,1 1,0 20 

9 Cross-functional transfer of employees 2 2,3 0,9 20 

10 Job rotation 2 2,1 0,8 20 

11 Information sharing 4 3,8 0,4 20 

12 Autonomy of employees 2 2,3 0,8 20 

13 Delegation of power/responsibility 3 2,8 0,9 20 

14 Linkage to profit planning 3 3,0 0,9 19 

15 New technology/materials from R&D 3 2,8 0,9 19 

16 Technology in production/quality 3 3,1 0,9 20 

17 Functional knowledge of team members 3 3,1 0,9 20 

18 Knowledge about cost 4 3,8 0,5 19 
Tabell 4.19 Framgångsfaktorer (Källa: Egen utifrån enkät) 
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För framgångsfaktorerna är spridningen mellan värderingen av påståendena relativt stor, 

som går mellan spannet ”obetydlig” till ”mycket viktig”. De två framgångsfaktorer som 

premierades högst var ”informationsdelning” (11) samt ”kunskapen om kostnader” (18), 

vilka tillsammans med en låg standardavvikelse tyder på att respondenterna är relativt 

överrens om dessa faktorers betydelse. ”Förflyttning av medarbetare” (9), 

”jobbrotation” (10) och ”kunskapen kring arbetarna” (12) uppmättes till värderingen 

”obetydlig”, vilket tyder på att personalfrågor har en liten påverkan på metodens 

framgång. 

 

4.5.1 Test av samband för framgångsfaktorer 

Studiens underhypoteser; H08 och H18: 

• H0.8: Industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, antal anställda respektive 

vinstmarginal har inget samband med företags syn på framgångsfaktorer. 

• H1.8: Ovanstående faktorer har ett samband. 

 
Följande intressanta samband påvisades av de statistiska testen för framgångsfaktorer:  

Oberoende Beroende Koefficient Sig. 

Industry Type Top management support  40,352 0,0018 
Industry Type Cross-functional transfer of employees 30,345 0,034 
Industry Type Job rotation 33,11 0,016 
Industry Type Information sharing 13,6 0,034 
Industry Type Autonomy of employees  31,55 0,016 
Products sold to Empowered project manager 14,53 0,024 
Products sold to Autonomy of employees  12,01 0,062 
Products sold to Delegation of power/responsibility 15,46 0,017 
Products sold to Linkage to profit planning  10,97 0,089 
Products sold to Technology in production/quality 11,56 0,021 
Products sold to Functional knowledge of team members 11,62 0,071 

Tabell 4.20 Samband Framgångsfaktorer, Nominal: Chi-Square Test (Källa: Egen utifrån enkät) 

Det statistiska testet visar på flera samband mellan industrityp och framgångsfaktorer 

kopplade till TC såsom ledarnas support, tvärfunktionellt transfer av de anställda, 

jobbrotationer, informationsflödet, autonomin hos anställda. Sambanden kan förklaras 

med hänvisning till Ansari et al (1997) som nämner de tekniska och strukturella 

framgångsfaktorer för ett lyckad TC. Han betonar att insamling av information, 

utveckling av processmått, investering i nödvändiga verktyg samt tvärfunktionella 

teamsammansättning, är ett krav för en implementering av TC.  
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Försäljningsinriktning visade sig ha starka samband till projektledare med rätt 

befogenhet, delegering av makt och ansvar samt teknologin i produktion och kvalitet. 

Robinson (1999) hävdar att alla involverade individer i TC-processen ska ta sig an 

rollen som ledare när situationen kräver hans/hennes kvalifikationer. Däremot var 

sambanden till autonomin hos anställda, länken till vinstplanering samt funktionella 

kunskaper hos teammedlemmarna är något mindre starkt. Detta resultat hänger samman 

med Ansari et al (1997) och Robinson (1999) som betonar vikten av dessa faktorer i en 

TC-process. Oavsett vilka kunderna är spelar vinstplaneringen en stor roll i TC 

samtidigt som tekniska färdigheter hos teammedlemmarna är ett krav i arbetet med TC. 

Detta är också en nödvändighet för TC att de anställda ska kunna arbeta självständiga.  

 

Oberoende Beroende Koefficient T Sig. R2 
Employees Autonomy of employees 1,40E-05 1,943 0,068 0,173 
Revenue Autonomy of employees 5,92E-06 1,687 0,109 0,137 
Revenue Cost estimation capability 6,05E-06 -2,107 0,049 0,198 
Tabell 4.31 Samband Framgångsfaktorer, Ordinal: Linear Regression (Källa: Egen utifrån enkät) 

Sambanden visar på att variablerna antal anställda och omsättning har en positiv effekt 

på hur företagen bedömer framgångsfaktorn ”information om anställda”. Med ökad 

omsättning och antalet anställda värderas informationen om de anställda allt högre. Ett 

liknande samband finns även mellan omsättning och vikten av att estimera kostnaderna. 

Grahn och Wiksten (2010) visar också ett positivt samband mellan företagens 

omsättning och kostnadsföringen. 
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4.6 Produktutvecklarnas dynamiska kapabiliteter 

Tabellen nedan innehåller påståenden utifrån produktutvecklarnas kapabiliteter och 

förmågor i företaget. Respondenterna har fått bedöma i vilken grad vardera påstående 

sker i sin verksamhet. Skalan är från 1 (aldrig), 2 (ovanligt), 3 (ibland), 4 (frekvent) till 

5 (alltid). 

 

NR Product Development Members… Typvärde Medelvärde Std.avvikelse Antal Svar 

1 Produce many new novel and useful ideas 4 3,8 0,8 18 

2 
Do an outstanding job uncovering product 
problem areas with which customer were 
dissatisfied 

4 3,6 0,7 18 

3 
Do an outstanding job correcting product 
problem areas with which customer were 
dissatisfied 

4 3,6 0,8 18 

4 
Incorporate new knowledge, methods and 
inventions 

3 3,5 0,8 18 

5 
Integrate new and existing ways of doing 
things without stifling their efficiency 

4 3,5 0,7 18 

6 
Apply lessons learned in other areas of the 
organization 

3 2,9 0,8 18 

7 
Use existing (technical and market) 
competences related to products/services 
that are currently being offered 

4 3,9 0,6 18 

8 
Are able to identify valuable knowledge 
elements, connect, and combine them 

4 3,5 0,8 18 

9 
Introduce perceptible changes that lie 
outside the existing features of existing 
products/services 

3 2,8 0,8 18 

10 
Reconfigure the networks of relations and 
communication relationships both within 
and outside the firm 

4 3,2 1,1 18 

11 
Transfer knowledge from the PD team to 
the whole organization. 

3 3,1 0,7 18 

12 Are able to replace outdated knowledge 3 3,3 0,8 18 
Tabell 4.12 Dynamiska kapabiliteter (Källa: Egen utifrån enkät) 

Generellt sett är variationen av de olika egenskapernas intensitet låg, där påstående 1, 2, 

3, 4 och 7 urskiljer sig genom att alla har ett typ- och medelvärde som innefattar 

”frekvent” på skalan Högst intensitet uppfylls av produktutvecklarnas förmåga att 

”använda befintlig kompetens kring nuvarande produkter och tjänster” (8). Lägst 

värderad är ”produktutvecklarnas förmåga att introducera förändringar som ligger 

utanför dagens produkters funktion” (9). Svaren håller också en jämn standardavvikelse 

vilket pekar på att respondenterna är relativt överrens om varje frågas betydelse.  
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4.6.1 Test av samband för dynamiska kapabiliteter 

Studiens underhypoteser; H09 och H19: 

• H0.9: Industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, antal anställda respektive 

vinstmarginal har inget samband med produktutvecklarnas dynamiska 

kapabiliteter i företaget. 

• H1.9: Ovanstående faktorer har ett samband. 

 
Följande intressanta samband påvisades av de statistiska testen för framgångsfaktorer:  

Oberoende Beroende Koefficient Sig. 
Industry Type Produce many new novel and useful ideas 27,63 0,068 
Industry Type Incorporate new knowledge, methods and inventions 32,08 0,021 
Industry Type Apply lessons learned in other areas of the organization 28,58 0,054 

Industry Type 
Are able to identify valuable knowledge elements, connect, and 
combine them 

28,66 0,004 

Tabell 4.23 Samband Dynamiska kapabiliteter, Nominal: Chi-Square Test (Källa: Egen utifrån enkät) 

För produktutvecklarnas dynamiska kapabiliteter framstår faktorn industrityp, ha en 

genomgående påverkan på hur företagen upplever produktutvecklarnas förmågor att 

exempelvis producera nya idéer och införa lärdomar från andra delar i organisationen. 

Industrityp påverkar på så sätt företagets syn på produktutvecklarnas förmågor, vilket 

kan sättas i relation till vilken typ av produktutveckling bolaget bedriver. Det mest 

signifikanta sambandet är deras egenskap att identifiera, koppla ihop samt kombinera 

värdefulla kunskaper inom företaget (Sig 0,004<0,05). En logisk förklaring till 

industritypens omfattande påverkan på produktutvecklarnas förmågor, är att olika 

branscher har olika syften med sin produktutveckling.  Därmed varierar förväntningarna 

och värderingarna av kapabiliteterna med industriinriktning. 

Oberoende Beroende Koefficient T Sig. R2 
Revenue Incorporate new knowledge, methods and inventions 6,34E-06 1,819 0,088 0,414 

Revenue 
Integrate new and existing ways of doing things 
without stifling their efficiency 

6,33E-06 2,069 0,055 0,459 

Profit Marginal 
Do an outstanding job uncovering product problem 
areas with which customer were dissatisfied 

2,80E-02 2,442 0,027 0,521 

Profit Marginal 
Do an outstanding job correcting product problem 
areas with which customer were dissatisfied 

3,90E-02 3,501 0,003 0,659 

Profit Marginal 
Introduce perceptible changes that lie outside the 
existing features of existing products/services 

3,75E-02 3,059 0,008 0,607 

Employees 
Integrate new and existing ways of doing things 
without stifling their efficiency 

1,19E-05 1,762 0,097 0,403 

Tabell 4.34 Samband Dynamiska kapabiliteter, Ordinal: Linear Regression (Källa: Egen utifrån enkät) 
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Både omsättning och vinstmarginal manifesterar ett positivt samband till 

produktutvecklarnas förmågor. Med andra ord ju högre ett företags omsättning och 

vinstmarginal är desto högre kvalitet uppges produktutvecklarnas aktuella egenskaper 

vara. Starkast samband finns för faktorn vinstmarginal, där samtliga är signifikanta på 

5-procentsnivån. Faktorns samband med utvecklarnas förmåga att ”göra ett 

utomordentligt jobb att upptäcka respektive korrigera produktfel som en kund varit 

missnöjd med” indikerar att korrigera produkten efter kundens önskemål är central för 

bolag med höga marginaler. Variabeln ”antal anställda” visar istället ett svagt samband 

till produktutvecklarnas dynamiska egenskaper, visar studien att sambandet mellan 

vinstmarginalen och dessa egenskaper är i starkt positivt. 

 

Robinson (1999) påstår att svårigheter i arbetet med TC kan undvikas och tidigare 

oidentifierade resurser upptäckas, genom att teamet utför sitt arbete på ett korrekt sätt. 

Detta innebär att produktutvecklarna ska inneha egenskapen som ledare, med rätt 

auktoritet som har de nödvändiga tekniska färdigheter som kan kommunicera ut den 

tekniska informationen på ett enkelt och effektivt sätt. Detta kan förklara sambanden 

mellan de påverkande faktorer och produktutvecklarnas dynamiska kapabiliteter. 
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5. Slutsats & Diskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras resultaten av hypoteserna som besvarar 
studiens frågeställningar. Vidare förs en diskussion kring studiens resultat i 
förhållande till tidigare kunskap på området som mynnar ut i förslag på fortsatt 
forskning. 

 

I. I vilken omfattning använder produkt- och tjänsteutvecklande företag vid 

”Large Cap” TC i sin verksamhet?  

Efter genomförd analys kring studiens empiriska resultat kan huvudhypotesen kring 

användningen av TC i bolag på ”Large Cap” bekräftas genom att 22 av 32 respondenter 

använder TC, vilket ger en användningsfrekvens på 69 procent. De företag som inte 

tillämpar TC har indikerat en ”Cost Plus” metod. 

 

II. Vilka samband finns mellan metodens förekomst och respektive påverkande 

faktor industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, antal anställda och 

vinstmarginal? 

Vidare kan slutsats dras kring att förekomsten av TC har ett samband med respektive 

påverkande faktor, vilket förkastar nollhypotesen för vardera underhypotes. Både 

industrityp och försäljningsinriktning visar på ett samband med metodens förekomst. 

Antalet observationer i vardera kategorin var däremot för litet för att leverera ett 

signifikant resultat angående hur stort respektive samband är. Gällande omsättning och 

antalet anställda kan ett positivt samband med användningen av TC påvisas, vilket 

betyder att ju högre omsättning alternativt antal anställda ett företag har desto mer 

troligt är det att bolaget tillämpar TC. Den femte och sista variabeln, vinstmarginal, 

visar istället på en negativ påverkan, vilket innebär att ju lönsammare ett företag är 

desto mer ovanligt är det att TC används. 

 

III. Hur värderar företagen dysfunktionella, prestationsmässiga, 

framgångsmässiga och dynamiska erfarenheter som kan uppkomma genom 

användning av TC? 

Slutsats för de dysfunktionella erfarenheterna är att det är ovanligt att TC ger negativa 

beteendeförändringar, förutom för interna ”konflikter mellan avdelningar” som tenderar 

att inträffa ibland. De prestationsmässiga erfarenheterna deklarerar att TC i nästan 

samtliga fall frekvent uppfyller de prestationsvariabler som metoden kan medföra, där 
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”aktivt involverande av samtliga avdelningar” mest påtaglig. Minst påverkan har TC på 

”minskning av spill i produktionen”. Antal svar skiftar inom denna kategori, vilket tyder 

på att några bolag är osäkra på vad TC ger för resultat i verksamheten. De två 

framgångsfaktorer som premierades högst var ”informationsdelning” samt ”kunskapen 

om kostnader”, vilket ger slutsatsen att det är information kring metodens direkt 

kopplade till kalkyleringsarbetet med TC. ”Förflyttning av medarbetare”, ”jobbrotation” 

och ”kunskapen kring arbetarna” uppmättes till att ha en ”obetydlig” inverkan på 

metodens implementering. Detta tyder på att indirekt faktorer som personalfrågor har en 

liten effekt på metodens framgång. Gällande produktutvecklarnas förmågor är slutsatsen 

att dessa medarbetare frekvent använder redan befintlig kunskap i organisationen i sitt 

utvecklingsarbete, och mer sällan introduktion av förändringar som ligger utanför 

dagens produkters egenskaper. 

 

IV. Vilka samband finns mellan erfarenheterna och respektive påverkande faktor; 

industrityp, försäljningsinriktning, omsättning, antal anställda och 

vinstmarginal? 

Genom studiens analys kan vi dra slutsatsen att det i olika utsträckning finns samband 

mellan de påverkande faktorerna och företagens erfarenheter kring TC. För de 

dysfunktionella beteendena finns samband mellan industrityp och att TC kan orsaka 

utbrändhet hos produktutvecklarna. Även försäljningsinriktning har denna påverkan 

tillsammans med en effekt på metodens risk att generera utbrändhet hos ingenjörer. 

Omsättning och antalet anställda har istället ett starkt samband med verksamhetens 

överdrivna kundfokus. Testen av samband för prestationsresultaten stödjer slutsatsen att 

försäljningsinriktning har starkt samband till minskning av produktutvecklingens ledtid, 

inköp av råmaterial samt kostnader som skett tidigare i kostnadsflödet. Likaså har 

vinstmarginal flera samband till de olika kostnadsminskningar som TC kan frambringa. 

Analysen av framgångsfaktorerna gav slutsatsen att både industrityp och 

framgångsfaktorer har en omfattande påverkan på hur företag värderar ledarnas support, 

tvärfunktionellt transfer av de anställda, jobbrotationer, informationsflödet och 

autonomin hos de anställda. För produktutvecklarnas dynamiska kapabiliteter kan vi 

konstatera att faktorn industrityp har en genomgående påverkan på företagets syn på 

produktutvecklarnas förmågor, vilket kan sättas i relation till den typ av 

produktutveckling bolaget bedriver. Även vinstmarginal har ett starkt samband till detta 

perspektiv.  
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5.1 Reflektion över studiens resultat 

Uppsatsens resultat kring den höga förekomsten av TC skiljer sig gentemot tidigare 

svenska studier, där ingen har påvisat en generell användning av TC. Förklaringen till 

kontrasten är med stor sannolikhet studiernas olika inriktning på företag. Vårt urval av 

företag baseras på att de bedriver en verksamhet som innefattar produkt- och 

tjänsteutveckling där TC är tillämpbar. Denna avgränsning ger logiskt sett en högre 

användningsfrekvens. Resultatet bekräftar istället användningsfrekvensen i Japan och 

Nederländerna som på likande sätt som vår är fokuserad på industrityper som är 

relevanta för metoden. Resultatet kring sambandet mellan de valda påverkande 

faktorerna och förekomsten av TC är överlag i linje med tidigare forsknings slutsatser, 

med undantag av faktorn vinstmarginals negativa påverkan, som inte finns analyserad 

mot förekomsten av TC sedan tidigare. Det negativa sambandet belyser en outforskad 

variabel, vilket enligt oss lämnar utrymme för fler djupare studier med stöd av att 

vinstmarginal är en central del av metodens uppbyggnad och filosofi. Erfarenheterna i 

samband med användning av TC är ett perspektiv som endast behandlas med teoretiska 

aspekter utan direkta forskningsundersökningar i olika företag. Studiens resultat är på så 

sätt relativt unikt och ger en utökad dimension för fortsatt forskning, genom att utöver 

förekomsten av TC även förhålla sig till företagens erfarenheter och kapabiliteter. Kritik 

kan riktas mot enkätens utformning av den inledande frågan; om TC används eller inte, 

vilket begränsade antalet ickeanvändare att fullfölja enkätens relevanta delar. En 

tydligare styrning och beskrivning till respondenten skulle möjliggöra att även 

ickeanvändare slussades vidare för att besvara frågor som exempelvis gäller 

produktutvecklarnas dynamiska kapabiliteter. Detta ger ett underlag att analysera om 

det finns ett samband mellan förekomsten av TC och respektive erfarenhet. 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie är av kvantitativ art där den empiriska enkätundersökningen med 

huvudsakligen fasta svarsalternativ begränsar möjligheten att anpassa studien till 

specifikt företag. För att bekräfta de samband som denna uppsats har påvisat ser vi det 

som intressant att komplettera resultatet med en kvalitativ studie som går djupare in på 

de aktuella påverkande faktorerna för att förklara studiens konstaterade samband. Ett 

kvantitativt förslag är att utifrån denna studies tillvägagångssätt applicera 

undersökningen i övriga nordiska länder för att jämföra eventuella skillnader. 
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Bilaga 1 
 

Irrelevanta Företag Industrityp 
ALLIANCE OIL COMPANY Råvaruutvinning 
ATRIUM LJUNGBERG Fastighetsbolag 
BOLIDEN AB Råvaruutvinning 
CASTELLUM AB Fastighetsbolag 
FABEGE AB Fastighetsbolag 
HAKON INVEST AB Investmentbolag 
HUFVUDSTADEN AB Fastighetsbolag 
INDUSTRIVÄRDEN Investmentbolag 
INVESTOR AKTIEBOLAG Investmentbolag 
KINNEVIK AB Investmentbolag 
LATOUR Investmentbolag 
LUNDBERGFÖRETAGEN AB Investmentbolag 
LUNDIN MINING AB Råvaruutvinning 
LUNDIN PETROLEUM AB Råvaruutvinning 
MELKER SCHÖRLING AB Investmentbolag 
RATOS AB Investmentbolag 
SEMAFO Råvaruutvinning 
WALLENSTAM B Fastighetsbolag 
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Bilaga 2 
 

Questionnaire on Target Costing Implementation and Dynamic 
Capabilities 

I. About your company 
 
1. Industry type:  food__1__ textile__2___ publishing/paper___3__ 

chemical/pharmaceuticals___4__ rubber__5__ steel_6__ fabricated metals___7__ 
electrical/electronic __8___ transportation equipment___9_ precision equipment___10__ 
instruments/optical __11__  finance____12_ insurance__13___ other services__14___  

 
2. Products/services sold to industrial customers____1_ consumers__ 2   both ___ 3 
   
3. Total average revenue of the past 3 years (2009 – 2011) ________  
 
4. Total average number of employees in 2010-2011 ___________  

 
5. Average profit margin in 2009-2011 ___________ 
 
 
II. Target Costing implementation 
    (Please write your response or place an ‘√’ mark in the appropriate place(s).)  

 
 

1. Do you practice target costing in your company? Yes__1___ No_0___  
 

2. Do you practice target costing only on new product development? 
 

a. Yes ___1 
b. No  ___2 

 
If your reply is “no”, please briefly explain how target costing is practiced in your company. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

3. Which of the following departments are involved in the Target costing process? (Please 
check all of the following that apply) 

Yes  No 
a. Product development ___ ___ 
b. Product design  ___ ___ 
c. Purchasing  ___ ___ 
d. Manufacturing  ___ ___ 
e. Marketing  ___ ___ 
f. Sales  ___ ___ 
g. Product planning  ___ ___ 
h. Finance/accounting ___ ___ 
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4. When you apply a target costing methodology in your company, which of the following 
stages of new product development is involved: (check the appropriate boxes) 
 
 Idea stage Planning stage Development 

stage 
Design for 
production stage 

Production stage 

Yes      
No      

 
 
5. What are the goals of implementing target costing? (check all that are seriously and 

explicitly considered) 
 
a. Achieve budgeted profit            _____          
b. Achieve a high product quality  _____ 
c. Fulfill customer satisfaction  _____ 
d. Achieve a fast product introduction _____ 
e. Costs Planning               _____ 
f. Achieve low cost   _____ 
g. Target a set selling price  _____ 
h. All of the above   _____ 

 
6. To what extent where the following achieved? 

 
Outcome  Can not 

tell 
 No benefit Little 

benefit 
Some 
benefit 

Significan
t benefit 

Achieve budgeted profit        
Achieve a high product 
quality 

       

Fulfill customer 
satisfaction 

       

Achieve a fast product 
introduction 

       

Costs Planning         
Achieve low cost        
Target a set selling price        

   
 
7. Target costing is implemented:  

a. Company-wide   _____   
b. Entire plant   _____        
c. Specific division(s)  _____  
d. Specific product(s)/service  _____ 

 
 
8.  Do you have a separate department for target costing implementation?  
 

a.  Yes  ______, What is the name______________________ 
b.  No  ______ 

 
9.  If yes, the department belongs to:  

a.  Headquarters   _____  
b.  Plant   _____  
c.  Other (please specify.)  _______________ 

  



65 
 

 
III. Dysfunctional Behaviors 
 
The four questions in the table deal with dysfunctional behaviors that can arise in implementing 
target costing. For each question, please circle an appropriate number on the five-point scale. 
You may make additional comments below. 
 

 Tell us how often the following occur: Never Rarely Occasio
nally 

Frequen
tly 

Always 

1 Burnout of suppliers due to the excessive demand 
of cost reduction 

1 2 3 4 5 

2  Increasing conflict among the departments 1 2 3 4 5 

3 Burnout of design engineers due to strict targets 1 2 3 4 5 

4 Too much emphasis on customer orientation (e.g., 
diversified products) 

1 2 3 4 5 

 
Comments:  ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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IV. Performance Results 
 
The questions in the table concern performance results that can arise from implementing 
target costing. For each question, please circle an appropriate number on the five-point 
scale. You may make additional comments below. 
 

 The following results can be identified: Never Rarely Occasio
nally 

Freque
ntly 

Alwa
ys 

Don’t 
know 

1 Realization of product concept 1 2 3 4 5 0 

2 Quality improvement 1 2 3 4 5 0 

3 Product cost reduction 1 2 3 4 5 0 

4 Reducing development lead time 1 2 3 4 5 0 

5 Product features based on customers’ needs 1 2 3 4 5 0 

6 Timely introduction of new product 1 2 3 4 5 0 

7 Waste reduction on the factory floor 1 2 3 4 5 0 

8 Active involvement of all departments 1 2 3 4 5 0 

9 Improving design/development technology 1 2 3 4 5 0 

10 
Connection between design and cost is seen 
more clearly 

1 2 3 4 5 0 

11 Strengthening design/development process 1 2 3 4 5 0 

12 Cost reduction efforts by engineers 1 2 3 4 5 0 

13 Reduction of raw materials purchased 1 2 3 4 5 0 

14 
Reducing design changes after the start of 
production 

1 2 3 4 5 0 

15 Upstream cost reduction 1 2 3 4 5 0 

 
  

Comments:  ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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V.  Success Factors 
 
The table below lists the factors that are important in implementing target costing 
successfully. For each factor, please circle an appropriate number on the five-point 
scale. You may make additional comments below.  
 

  Not 
important 

at all 

Of little 
important 

Somewhat 
importance 

Very 
important  

1 Top management support 1 2 4 5 
2 Tools and information system 1 2 4 5 
3 Cooperation with suppliers 1 2 4 5 
4 Cooperation with other departments 1 2 4 5 
5 Empowered project manager 1 2 4 5 
6 Cost estimation capability 1 2 4 5 
7 Concurrent engineering 1 2 4 5 
8 Cross-functional team (org. structure) 1 2 4 5 
9 Cross-functional transfer of employees 1 2 4 5 

10 Job rotation 1 2 4 5 
11 Information sharing 1 2 4 5 
12 Autonomy of employees 1 2 4 5 
13 Delegation of power/responsibility 1 2 4 5 
14 Linkage to profit planning 1 2 4 5 
15 New technology/materials from R&D 1 2 4 5 
16 Technology in production/quality 1 2 4 5 
17 Functional knowledge of team members 1 2 4 5 
18 Knowledge about cost 1 2 4 5 

 
 

Comments:  ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 
  



68 
 

VI. Dynamic Capabilities 
 
Please circle an appropriate number on the five-point scale. You may make additional 
comments below. 
 

 In this organization: Never Rarely Occasion
ally 

Frequentl
y 

Always 

1 
Product development (PD) members produce many new 
novel and useful ideas 

1 2 3 4 5 

2 
PD members do an outstanding job uncovering product 
problem areas with which customer were dissatisfied 

1 2 3 4 5 

3 
PD members do an outstanding job correcting product 
problem areas with which customer were dissatisfied 

1 2 3 4 5 

4 
PD members incorporate new knowledge, methods and 
inventions 

1 2 3 4 5 

5 
PD members integrate new and existing ways of doing 
things without stifling their efficiency 

1 2 3 4 5 

6 
PD members apply lessons learned in other areas of the 
organization 

1 2 3 4 5 

7 
PD members use existing (technical and market) 
competences related to products/services that are 
currently being offered 

1 2 3 4 5 

8 
PD members are able to identify valuable knowledge 
elements, connect, and combine them 

1 2 3 4 5 

9 
PD members introduce perceptible changes that lie 
outside the existing features of existing 
products/services 

1 2 3 4 5 

10 
PD members reconfigure the networks of relations and 
communication relationships both within and outside 
the firm 

1 2 3 4 5 

11 
PD members transfer knowledge from the PD team to 
the whole organization. 

1 2 3 4 5 

12 PD members are able to replace outdated knowledge 1 2 3 4 5 
 
 
Comments:  ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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