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FÖRORD 

Denna studie har genomförts som en C-uppsats och ämnesfördjupande arbete vid 

ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö. Ämnesvalet gjordes mot bakgrund av 

författarens intresse för kalkyler och dess roll i den ekonomiska styrningen. 

 

Författaren vill här tacka de personer som gjort denna studie möjlig att genomföra. Först 

och främst gäller det de företag som tog sig tid att besvara enkäten. Handledaren Anders 

Jerreling förtjänar också ett stort tack för att ha delat med sig av sin kunskap och 

erfarenheter inom ämnet och varit en viktig guide genom processen. 

 

Slutligen vill jag även tacka ekonomihögskolan i Växjö för åren som har gått där 

studenten i regel alltid fått chansen att skaffa sig ny relevant kunskap på ett bra sätt. 

 

Peter Svensson 
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SAMMANFATTNING 
Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet i Växjö, ekonomistyrning, Kurskod: 2FE05E, VT 2013 

Författare: Peter Svensson 

Handledare: Anders Jerreling 

Titel: Kalkyler i förändring – en kvantitativ studie av den svenska 

verkstadsindustrin. 

Bakgrund: Kalkyler spelar en central roll för företags ekonomiska styrning, då de utgör 

beslutsunderlag vid många olika situationer. Med tiden då eventuellt företag och dess 

miljö har förändrats ställer det krav på att kalkylen också förmår att fånga upp denna 

förändring. T ex har det senaste halvseklet gått ifrån fokus på produktionssidan till 

marknadssidana, som lett till ökad integration med företagets kunder och leverantörer 

framåt och bakåt i förädlingskedjan. Produkterna har blivit alltmer kundanpassade och 

samkostnaderna har ökat i andel. Konkurrensen har hårdnat betydligt och den tekniska 

utvecklingen har ändrat kostnadsstrukturen. Somliga menar att kalkylen tappat sin 

relevans då den traditionella självkostnadskalkylen anses för trubbig, föråldrad och inte 

längre tillräckligt rättvisande kunna spegla de egentliga produktkostnaderna pga. dessa 

förändrade förutsättningar.  

Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva och förklara vilka kalkylmetoder företag i 

allmänhet inom verkstadsindustrin i Sverige väljer att tillämpa, samt ge en bild av i 

vilken riktning förändringarna av kalkylmetoderna gått de senaste 15 åren. Även 

undersöka om kalkylens roll försvagats och blivit mer ifrågasatt mot bakgrund av 

”relevance lost” debatten.                                                                                                                     

Metod: Arbetet består av en surveyundersökning av svensk verkstadsindustri. En 

kvantitativ forskningsmetod, med insamling av data genom en elektronisk 

enkätundersökning, har genomförts. Denna jämförs sedan med äldre studier för att 

undersöka eventuella förändringsmönster.                                                            

Resultat, slutsatser: Bortfallet i enkätundersökningen blev dock för stort för att kunna 

dra alltför säkra slutsatser. Det som undersökningen i alla fall antyder var att den 

traditionella självkostnadskalkylen alltjämt är mest tillämpad. Bidragskalkylen 

noterades inte heller för någon direkt förändring och är fortsatt näst mest tillämpad. 

ABC-kalkylen har enligt det data som samlats in gått bakåt en del i användning. 

Framförallt ”Cost-driver analysis” och till viss del ”Value-Chain analysis” noterades för 

en fortsatt skaplig användningsgrad. Kalkylens roll och betydelse för företagets 

lönsamhet ser inte ut att ha förändrats och kalkylen ses därmed fortsatt som väldigt 

betydelsefull. 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet består av en bakgrundsbeskrivning av den aktuella problematiken 

som leder fram till studiens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Kalkyler ses som något väldigt centralt och grundläggande inom ekonomistyrning. Då 

de är viktiga som beslutsunderlag vid olika typer av handlingssituationer. Exempel på 

sådana situationer är enligt Olsson (2005, s. 10) frågor som rör: vad inköpta varor och 

tjänster kostar? Vad företagets egen förädlingsprocess kostar ? Bestämning av till vilket 

pris varorna ska säljas?  

Olsson menar vidare att produktkostnader tillhandahåller bron mellan operationella 

kostnader och produktionen. Om produktkalkylsystemet är bristfälligt och ger felaktig 

bild av produktkostnader, riskerar felaktiga beslut fattas gällande resurs utbud, 

produktmix, prissättning, orderaccepterande, och kundrelationer. 

Kalkyler som inte ger en rättvisande bild av verkligheten gör val om resursanvändning 

ineffektiva då alternativ inte kan vägas mot varandra på ett rimligt sätt. Om 

produktkalkylerna är förvrängda riskerar företaget följa en olämplig och olönsam 

strategi. Då beslutunderlag för val av resursutbud, produktmix, prissättning, 

orderaccepterande, och kundrelationer inte är tillförlitliga.  Detta blir då ett uppenbart 

stort hot mot företagets lönsamhet. Felaktiga kalkyler hos ett företag kan därför leda till 

en onödig utslagning av konkurrenter med mera ”precisa” kalkyler enligt Alnestig och 

Segerstedt (1997, s.11), Olsson (2005, s10-11), Cooper och Kaplan (1988, s.1) 

Atkinson, Kaplan, Matsumura och Young (2012, s.191). 

Val av metod och utformning av kalkyler måste anpassas till företagets struktur, 

finansiering, organisation, marknad mm. Även bör hänsyn tas till företagsledningens 

önskemål och intresse för lönsamhet och likviditet osv. Kalkyl och 

konsekvensdiskussioner som ekonomer, tekniker och företagsledare ofta blir inbegripna 

i väcker ibland en het debatt. Något som inte är så konstigt då kalkylen utgör grunden 

för företagets agerande skriver Alnestig och Segerstedt (1997, s.37).  

Produktkalkyleringen består av ett antal rutiner eller processer. Dessa bestäms av de 

kalkylmallar och instruktioner som utarbetas i företaget. Med tiden har vissa principer 
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bakom rutinerna blivit allmänt accepterade inom företaget. Något som medför att en 

urskiljning av ett förlopp från syften, via principer, till instruktioner för processerna kan 

tydas, skriver Nilsson (1998, s. 31), samt Alnestig och Segerstedt (1997, s.61). Något 

som får en bakomliggande påverkan av kalkylernas utformning. Dessa inarbetade 

kalkyltraditioner och kalkylrutiner menar A och S (1997, s.246) tillslut blir ett sätt att 

tänka och agera inom företaget. Med andra ord utgör det en viktig del av 

företagskulturen. 

Kalkylen måste vara pålitlig men också ha en lämplig balans mellan specialfall och 

förenkling. Det finns dock ingen perfekt kalkylmall som alltid passar alla företag på 

bästa sätt med generering av ”rätt” kalkylerad kostnad. Utan kalkylmallarna måste 

formas efter varje företags speciella processer gällande produktionssystem och 

marknadssituation skriver Andersson (2013, s.103-104) Alnestig och Segerstedt (1997, 

s.246).  

En självkostnad som kalkylerats fram för en produkt grundas på en mer eller mindre 

godtycklig kostnadsmassa. Det viktiga för all produktkalkylering, och på så vis 

ekonomistyrningen, är kunskapen om de bakomliggande kalkylfilosofierna och 

kalkylprinciperna skriver Alnestig och Segerstedt (1997, s.246). 

1.1.1 Produktkalkylens definition och roll 

Ask och Ax (1997, s. 21) ansluter sig till definitionen av en produktkalkyl som lyder: 

”Med en produktkalkyl avses en beräkning/sammanställning av intäkter och/eller 

kostnader för kalkylobjektet i kalkylsituationer”. Objekt kan exempelvis vara produkter, 

produktgrupper, order och kunder. Medan exempel på kalkylsituationer kan vara 

prissättning, produktval och beslut om egen tillverkning eller köpa in istället. 

Kalkylen är till hjälp vid planering och i efterhand kontroll av verksamheten enligt Ask 

och Ax (1997, s 10). Kalkylen fungerar på så sätt som beslutsunderlag vid olika 

handlingssituationer. Där jämförelser kan göras med kalkylens hjälp av intäkter och 

kostnader, även avvägningar av för och nackdelar, i alla typer av verksamheter i många 

tänkbara situationer enligt Hansson och Nilsson (1999, s. 34), Alnestig och Segerstedt 

(1997, s.9). Dessa kan tex röra prissättning, produkt och metodval och rapportering mm.  

Vad det gäller prissättning kan produktkalkylen endast ge svar på vad priset minst bör 

vara för att få de beräknade kostnaderna täckta. Sedan måste kompletterande 
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information vägas in gällande exempelvis vad marknaden är villig att betala och vad 

konkurrenterna erbjuder menar Alnestig och Segerstedt (1997, s.15). 

Beslut om val av produkter och produktslag för tillverkning och försäljning måste också 

fattas. Där t ex bedömning av hela sortimentet kan behöva göras med kalkylen som 

redskap för övergripande beslut om bredd och djup av sortimentet. Där kalkylen ger en 

bild av vilka produktslag som är lönsamma och vilka som inte är det. Kalkylen kan 

också ge svar på produktinriktning och strategisk styrning skriver Alnestig och 

Segerstedt (1997, s.18-19) och Hansson och Nilsson (1999, s.34). 

Kalkylen utgör en kostnadskontroll som spelar en viktig roll gällande rapportering och 

uppföljning i efterhand enligt Hansson och Nilsson (1999, s. 34). Något som kan ske 

som en intern resultatmätning t.ex. per produktslag eller produktgrupp. Detta för att 

undvika felaktig prissättning, felaktiga rabatter och ogynnsam produktinriktning mm, 

anser Alnestig och Segerstedt (1997, s.20).  

Det finns ingenting enligt Alnestig och Segerstedt (2008, s.246) som tyder på att 

produktkalkylens funktion eller påverkan av ekonomistyrningen skulle ha minskat 

1.2 Problemdiskussion  

Olve och Samuelsson (1989, s.11) skriver att en rad olika artiklar skrivits med det 

gemensamma budskapet att företag lurats till beslut av sina föråldrade 

produktkalkyleringsmetoder och internredovisning. Det nämns fall där företag fått klart 

för sig att 80 % av sortimentet varit olönsamt. Detta trots att tillämpade kalkyler visat 

motsatsen där köp och tillverkningsbeslut skett på helt felaktiga grunder. 

Denna debatt kring föråldrade kalkylmetoder har främst präglats och förts fram genom 

Johnson och Kaplan i den välkända boken ”Relevance lost – the rise and fall of 

management accounting”. Där Johnson och Kaplan (1987, s.144-145) skriver att 

kalkylmetodernas relevans förlorats då de är anpassade för 1800-talets simpla 

textilfabriker producerande en homogen uppsättning av produkter. Då omarbetade 

lagerkostnader användes för att lösa konstlade produktionsproblem. I en värld med mer 

komplexa och verkliga förutsättningar så är lagerkostnader irrelevanta för faktiska 

beslut för ledningen.  

Anledningen till denna relevansproblematik uppstått anser Johnson och Kaplan är 

akademiska experters skrivande och lärande varit separerat ifrån ekonomer och 
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managers som aktivt arbetar med frågorna. Dessa akademiska experter har lagt ner 

mycket tid de senaste sextio åren (läs ifrån 1987) på att skapa relevant beslutsunderlag 

för managers genom den finansiella redovisningsinformationen. Den externa 

redovisningen anges således haft en bromsande effekt på utvecklingen. 

Även om källorna ovan har några år på nacken, och att ”Relevance lost”-debatten bör 

ses i en amerikansk kontext, så lyfter de fram en ständigt aktuell fråga. Nämligen att 

kalkylerna måste omprövas och anpassas till eventuella förändringar inom 

verksamheten och/eller i dess miljö.  

Detta är något som också bekräftas av bland andra Björnenak (1991, s.9) Ax och Ask 

(1995, s.14,42) Alnestig och Segerstedt (1997, s.236) skrivna närmare i tiden. Något 

som Alnestig och Sergerstedt illustrerar genom en historisk tillbakablick. Där det 

framgår att fokuseringen det senaste halvseklet stegvis förflyttats från produktionssidan 

till marknadssidan. Något som var ett resultat av att efterfrågan var större än utbudet 

under efterkrigstiden vilket gav fokus på kostnadsminimering vid produktion, då det 

ändå inte var några problem att få produkterna sålda. Men i takt med att marknaden 

mättades och konkurrensen hårdnade blev det allt svårare att sälja varorna och 

betydelsen av och kostnaden för försäljning och marknadsföring ökade. Vilket lett till 

att de idag står för en betydande andel av företagets totala kostnader.  

Detta har enligt Alnestig och Segerstedt (1997, s.237) medfört att det är viktigt att 

koppla samman kostnader för försäljning och marknadsföring med dess målgrupper. 

Det har blivit stor fokusering på kunder och leverantörer med metoder som går ut på allt 

större integration både framåt och bakåt i förädlingskedjan. 

Förändrade förutsättningar menar Ax och Ask (1995, s.20) också har skett pga. den 

ökade konkurrensen ifrån främst Japan och andra asiatiska länder som har tvingat 

företagen att förändra sina strategier. Ax och Ask menar vidare att den tekniska 

utvecklingen är en annan pådrivande faktor. Inom t.ex. tillverkningsindustrin har 

införandet av avancerade tekniker för tillverkningsprocesser och inom administrativa 

funktioner ställt nya krav på styrning och organisering. Det har blivit allt större fokus på 

flexibilitet, kvalitet, genomloppstid och informationsförsörjning i företagens 

konkurrensstrategier. 

Den kritik som finns idag gäller att produktkalkyleringen enligt Alnestig och Segerstedt 

(1997, s.237) inte anpassats till de förutsättningar för modern produktion och 
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marknadsföring som nu råder. Detta gäller ett antal områden som är i behov av 

utveckling: 

 Omkostnader tar allt större andel av den totala kostnaden. Direkt lön finns 

knappt i gammal traditionell mening på många företag. Höga krav ställs nu på 

kalkyleringen på grund av att det är större andel indirekta kostnader i 

kombination med utökat produktsortiment och ett mer frekvent inslag av 

tillhörande tjänster. 

 Produktkalkylen kommer förmodligen utvecklas i riktning mot 

investeringskalkylen då produktlivscykeln blivit allt kortare och stora 

investeringar görs i avancerad produktutveckling och marknadsföring. 

 Miljösynens allt ökande inflytande ställer andra krav på företagen. T ex krav på 

lägsta totalkostnad både för tillverkning och återvinning av det använda 

materialet. 

 Den ökade närheten mellan kund och leverantör fodrar decentralisering av beslut 

och ansvar. Detta med ett ökat fokus på processer. Därför blir det viktigt att 

kunna mäta kostnaderna i olika delar av processen ifrån leverantör till kund. 

Ekonomin måste föras ut till dem som påverkar kostnaderna. Något som ökar 

antalet som behöver kalkylen som beslutsunderlag. 

Dessa förändrade förutsättningar menar Alnestig och Segerstedt (1997, s.237) har lett 

till ändrade beslutssituationer och på så vis ändrade kalkyler. Följande anser de kan 

konstateras: 

 Den ökade decentraliseringen har medfört att allt fler personer fattar beslut med 

ekonomiskt innehåll. 

 Alltfler beslut rör kundanpassade produktvarianter med vanligare 

förekommande tillhörande tjänster. 

 Krav på kostnadsbestämning har ökat vid olika kvalitetsnivåer, materialval och 

tillverkningssätt mm innan ens produkten är tillverkad. Detta främst genom 

målkostnadskalkylering. 

1.2.1 Problemformulering 

Vilka kalkylmetoder använder företag i allmänhet inom verkstadsindustrin i Sverige?  

I vilken riktning går förändringen av användandet av olika typer av kalkylmetoder de 

senaste 15 åren? 
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Vad kan vara de bakomliggande förklaringarna till detta? 

Har kalkylens roll mer och mer ifrågasatts mot bakgrund av ”relevance lost” debatten? 

1.2.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka kalkylmetoder företag i allmänhet inom 

verkstadsindustrin i Sverige väljer att tillämpa, samt ge en bild av i vilken riktning 

förändringarna av kalkylmetoderna gått de senaste 15 åren. Sedan utifrån teorin 

beskriva och förklara dessa eventuella förändringar. Samt undersöka om kalkylens roll 

försvagats och blivit mer ifrågasatt mot bakgrund av ”relevance lost” debatten. 

1.2.3 Teoretisk och empirisk relevans 

Den empiriska relevansen utgörs av att företagen inom verkstadsindustrin ges en bild av 

vilka kalkylmetoder som tillämpas inom branschen generellt. Vilket kan öppna ögonen 

för andra sätt att utforma kalkyler bättre och mer rättvisande. 

Något som kommer in på den teoretiska relevansen då denna eventuella kunskapslucka 

kan fyllas. 

1.3 Disposition 

I kapitel 1 har en inledande introduktion till studiens huvudsakliga ämnesområde 

behandlats.  

I kapitel 2 redovisas de vetenskapliga utgångspunkter för uppsatsen, samt hur 

undersökningen genomförts. Det vill säga vilka metoder som valts för att samla in och 

välja ut material samt vilka metoder som ligger till grund för tolkningen och analysen 

av materialet. 

Kapitel 3 syftar till att ge en god inblick i den teoretiska referensramen som omgärdar 

ämnesområdet. Detta med olika metoder för produktkalkyler som främsta fokus. 

De empiriska data som samlats in ifrån företagen som ingick i urvalet rapporteras i 

kapital 4, tillsammans med en presentation av tidigare studier. Det är dessa empiriska 

data som jämförs och som tillsammans med den teoretiska referensramen utgör grunden 

för analysen i kapitel 5. Denna analys mynnar sedan ut i slutsatser som redogörs för i 

kapitel 6.  
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2 Metod 

I metodkapitlet behandlas bakomliggande faktorer för val av forskningsstrategi och 

forskningsdesign. Därutöver beskrivs tillvägagångssättet för studiens genomförande. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier enligt Bryman och Bell (2005, s. 39-40) 

och dessa är av kvantitativ respektive kvalitativ art. Bryman och Bell menar vidare att 

uppdelningen av forskningsstrategier utifrån denna uppdelning är ett fruktbart sätt att 

klassificera olika metoder och tillvägagångssätt inom företagsekonomisk forskning. 

Skillnaden kan också fungera som ett paraply som täcker ett stort antal frågeställningar 

beträffande den typen av forskning. 

I korthet är typiska skillnader mellan de två forskningsstrategierna enligt Bryman och 

Bell (2005, s.322-323) att kvantitativa forskningsstrategier fokuserar främst på 

människors beteende genom kvantifiering och användande av siffror för att finna 

generella samband mellan variabler och storskaliga sociala trender. Ofta med hjälp av 

statistiska instrument som ekonometri. Medan kvalitativa forskningsstrategier främst 

fokuserar på begränsade aspekter av den sociala verkligheten. Detta med inriktning på 

processer där kopplingar mellan deltagarnas beteende studeras i sociala situationer för 

att se vad detta beteende rymmer för mening. Något som fodrar tillämpning av ord vid 

dessa analyser.  

2.1.1. Val av forskningsstrategi 

Eftersom detta är en studie om vad företag inom den svenska verkstadsindustrin 

tillämpar för kalkylmetoder fodrar detta en stor bredd med många observationer. Något 

som omöjliggör djup i studien i detta fall, med klar begränsning av tid. Det blir fråga 

om kvantifiering och mätning av frekvenser för att få en generell bild av använda 

kalkylmetoder. Detta medför att en kvantitativ studie kommer att genomföras. 

Detta får i sin tur får konsekvenser för val av ontologisk ståndpunkt, epistemologisk 

uppfattning, och förhållande emellan teori och empiri. Kvantitativa forskningsstrategier 

har den ontologiska ståndpunkten objektivism som utgångpunkt enligt Bryman och Bell 

(2005, s.85). Den epistemologiska uppfattningen inom kvantitativa studier är positivism 

och förhållandet mellan teori och empiri är av deduktiv art. Även om det också kan 
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finnas induktiva inslag då resultat ifrån studien kan påverka teorierna i kommande 

studier. 

2.2 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2005, s47) utgör en forskningsdesign en ram för insamling och 

analys av data. Valet av forskningsdesign är präglat av tidigare val av vad vilken 

betydelse olika aspekter av forskningsprocessen har. Dessa aspekter kan tex röra: 

 Kausala samband mellan olika variabler. 

 Generalisering till större grupper av individer än dem som faktiskt deltog i 

forskningen. 

 En bedömning över tid av olika sociala aspekter och de samband som finns 

mellan dem.  

Bryman och Bell (2005, s54-80) tar upp 5 olika typer av forskningsdesigner. Och dessa 

är experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och 

komparativ design. Nedan kommer ett val motiveras. 

2.2.1 Val av forskningsdesign 

Experimentell design är lämpad inom kvantitativ forskning då den kan utgöra en 

måttstock av kvalitativa undersökningar överlag genom att bla förenkla avgörandet av 

orsaksriktning. Vilket gör denna forskningsstrategi mindre intressant då 

orsaksriktningen utifrån det data som insamlats inte behöver fastslås. 

Longitudinell design är förvisso intressant på det sättet att den är bra på att identifiera 

förändringar inom företagsekonomisk forskning. Detta då författaren är intresserad av 

hur förändrad företagsmiljö förändrar utformning av produktkalkyler. Men longitudinell 

design är alltför tidskrävande och för kostsamt för att kunna genomföras i denna 

uppsats. 

Komparativ design förutsätter studier av två skilda fall för att jämförelser ska kunna 

göras för underlättande av teoriutveckling. Dock har inte denna studie något jämförande 

syfte utan handlar mer om generella mönster. 

För att kunna finna generella mönster av användning av kalkylmetoder så går det inte att 

endast titta djupt på något eller några enskilda fall med hjälp av en fallstudiedesign. 
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Utan detta är något som fodrar tillämpning av tvärsnittsdesign med många olika 

observationer. 

2.2.2 Tvärsnittsdesign 

Tvärsnittsdesign är en forskningsdesign som innebär att data samlas in från mer än ett 

enda fall, oftast många fler än ett, vid en viss tidpunkt. Detta i syfte att komma fram till 

en uppsättning kvantitativa och kvantifierbara data med koppling till två eller fler 

variabler som sedan studeras för att upptäcka eventuella samband.  

Tvärsnittsdesign förknippas ofta med kvantitativa studier som är inriktade på 

kvantifiering av data tillskillnad ifrån kvalitativa studier. Dock finns det kvalitativa 

studier som tillämpar tvärsnittsdesign. Detta tex genom att forskaren använder sig av 

semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer med ett antal människor för studier av 

fler fall än ett.   

2.3 Tillvägagångssätt 

Vid insamling av data genom tillämpning av tvärsnittsdesign kan i huvudsak två 

instrument användas. Det ena instrumentet är strukturerade intervjuer och det andra är 

enkäter. I denna uppsats kommer en enkätundersökning genomföras då enkäter är 

billigare och lättare att administrera. Bryman och Bell (2005, s. 162) 

För att öka jämförbarheten med tidigare studier valdes urvalet på liknande grunder som 

Ask och Ax (1997). Det vill säga att företag slumpmässigt valts inom 5 olika 

delbranscher inom verkstandsindustrin med tillämpning av olika SNI-koder 

(SNI=svensk näringsgrensindelning) i en databas, som för författaren var ”Affärsdata”. 

Inom dessa 5 olika delbranscher gjordes ett proportionellt urval baserat på 3 olika 

storleksklasser, mätt efter antal anställda.  

Den ena storleksklassen bestod av 50-99 anställda, den andra 100-499 anställda och den 

tredje 500 eller fler anställda. På så sätt blir det 15 (=5*3) olika strata eller grupper. 

Detta tillvägagångssätt, som kallas för ett stratifierat slumpmässigt urval, möjliggörs av 

att kunskap redan finns om populationen. Fördelen med detta är att ett precisare 

urvalförfarande kan genomföras genom att risken för urvals- eller samplingsfel minskat, 

som ger en mer proportionerlig representation av populationen och därmed i praktiken 

möjliggör precisare uppskattningar för hela populationen där en adekvat strata 
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representation är fastställd. Ask och Ax (1997, s.30), Bryman och Bell (2005, s. 116-

117), Rudberg (1993, .136) 

SNI-koderna har ändrats flera gånger sedan 1997 och därför har författaren varit 

tvungen att finna motsvarande SNI-koder i det nyare EU-anpassade SNI-registret av 

2007 års modell, hämtad ifrån statistiska centralbyråns hemsida. Att det är detta SNI-

register databasen ”Affärsdata” tillämpar har framgått via mailkontakt. Nedan framgår 

vilka SNI-koder som författaren grundat urvalet på och vad motsvarande koder var i en 

äldre version som Ask och Ax (1997) använde sig av:  

SNI-koder författaren använt sig av   Ask och Axs SNI-koder 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 381 Metallvaru 

26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik  385 Industri för foto 

27 Tillverkning av elapparatur   383 Elektronik 

28 Tillverkning av övriga maskiner   382 Maskin 

29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 384 Transportmedel 

Som läsaren kan ana så är överensstämmelsen mellan författarens och Ask och Axs 

delbranscher inte 100 %. Det beror på att det helt enkelt inte finns exakt samma 

grupperingar som innan utan de alternativ som varit mest överensstämmande har valts. 

Men samtliga delbranscher är i alla fall hemmahörande inom svensk verkstadsindustri, 

vilket ändå är huvudsaken. 

För varje strata gjordes sedan ett slumpmässigt urval. Det skedde med hjälp av en 

slumptalsgenerator på internetsidan www.slumptal.se. Därefter användes slumptalen i 

databasen ”Affärsdata” där företag nummer 1 utsågs till företaget som var högst upp på 

listan, då listan inte var numrerad. 20 % ur varje strata valdes sedan ut och vilket 

innebar att 20 % av den totala populationen, bestående av 877 företag, i dessa 5 

delbranscher blev utvalda. Författarens urval bestod följaktligen av 178 företag. 

Eftersom författaren valde att använda sig av en elektronisk enkät så var företagens 

mailadresser tvungna att spåras då databasen ”Affärsdata” saknade information om 

dessa. Denna spårning skedde främst via internetsidan www.eniro.se.  

http://www.slumptal.se/
http://www.eniro.se/
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Författaren valde att använda sig av en elektronisk enkät. Denna var av varianten publik 

enkät, vilket innebär att enkäten kan besvaras av samtliga som får tillgång till enkätens 

länk. Fördelen med det är att distributionen förenklas. Via hemsidor och övrig 

kontaktinformation till företagen i urvalet var det inte alltid möjligt att se mailadress till 

en ekonomiansvarig eller liknande, vilket gjorde att författaren i vissa fall fick skicka 

mailet till en mer allmän mailadress till företaget. Något som då förmodligen behövde 

vidarebefordras till någon annan som är insatt i frågorna. Detta skulle kunnat bli 

problematiskt om en sluten respondentenkät istället tillämpats som endast kan besvaras 

av respondenten som fick mailet. 

 

Tyvärr erhölls endast sammanlagt 29 svar, vilket ger en något blygsam svarsfrekvens på 

lite drygt 16 %. Det första utskicket gjordes 130513 och besvarades av 16 respondenter 

fram till den första påminnelsen 130522. Denna påminnelse gav ytterligare 11 svar fram 

till den sista påminnelsen 130625, som därmed endast gav ytterligare 2 svar till dess att 

enkäten stängdes 130805. En trolig förklaring till det stora bortfallet var förmodligen att 

författaren var tvungen att skicka enkäten strax innan och under semestertider. 

 

Nästa steg blev att bearbeta och analysera den data som ändå erhölls. Bearbetningen 

sker i tre steg enligt Ericsson (2012, s.20) och dess är:  

1) Kodning, som innebär överföring av data till Excell eller annat valt program,  

2) Deskription, där tabeller och diagram upprättas för att åskådligöra svaren,  

3) Inferens, där prövning görs av hypotesen. 

De 2 första stegen förenklades mycket genom att författaren hade tillgång till 

programmet ”survey and reports” som elektroniskt samlade in alla enkäter och matade 

ut en färdig rapport med tabeller och diagram som åskådliggjorde svaren. 

För att kunna pröva hypotesen jämfördes författarens egen studie med tidigare studier 

för att finna förändringsmönster, som sedan mynnar ut i resultat och slutsatser. De 

jämförande studierna är främst Ask och Ax (1997) samt Nehler (2005). Dessa resultat 

och slutsatser kommer slutligen formuleras. 

2.3.1 Bortfallsanalys 

För att få in så många svar som möjligt var författaren ivrig att skicka ut enkäterna så 

snabbt som möjligt innan folk hunnit gå på semester. Därför fanns det inte tid att lägga 
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in de 178 kontakterna i programmet ”Survey and report”, vilket gjorde att författaren 

inte kunde spåra vilket företag som sagt vad eller inom vilket av de 15 olika strata 

företagen tillhörde. Med andra ord saknas vetskap om de svarande kan anses utgöra ett 

representativt urval av populationen. Det kan ha uppstått en snedvridning genom att tex 

endast mindre företag svarat inom en specifik bransch. Tillämpningen av ett stratifierat 

slumpmässigt urval minskar i alla fall risken för den här typen av problem, dock utan att 

helt eliminera det.  

Det skulle kunna tänkas att de större företagen blev underrepresenterade då de 

mailadresser som kunde hittas på hemsidor och liknande var av mer allmän karaktär. Så 

mailet måste således vidarebefordras vilket kan vara komplicerat om företaget har sin 

tillverkning hos många olika fabriker, som sköter sin egen ekonomiska styrning. Till 

vem ska då mailet skickas till kan mottagaren undra? I mailet försöktes dock sådana 

tveksamheter minskas genom att skriva: ” Om företaget består av många olika enheter 

med skilda tillämpningar av kalkylmetoder, så får Ni helt enkelt välja och endast ta 

hänsyn till en. Huvudsaken är att enheten är verksam inom Sveriges gränser.” I vissa 

fall gick mailet till ett kontor utanför Sveriges gränser. För att undvika bortfall fanns ett 

meddelande på engelska i mailet som bad om att mailet skulle skickas vidare till något 

kontor i Sverige. 

2.4 Kvalitetsmått  

Kvantitativa studier kretsar kring kvantifiering och mätning. Då är det viktigt att de 

indikatorer som valts för att mäta begreppen i fråga ger ett bra mått av dessa. Måtten ska 

vara reliabla (tillförlitliga) och valida (hållbara) representationer av begreppen de 

förväntas ge information om skriver Bryman och Bell (2005, s.93). 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett kvalitetsmått inom kvantitativa studier som handlar om 

följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. Det 

finns tre viktiga faktorer som avgör måttets reliabilitet och dessa är enligt Bryman och 

Bell (2005, s.94): 

 Stabilitet, är måttet så pass stabilt över tid att den säkerställer att resultaten som 

gäller ett urval av respondenter inte fluktuerar. 
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 Intern reliabilitet, som rör multipla indikatorer eller flerindikatorsmått. Om 

måttet är sådant att varje respondents svar på respektive fråga aggregeras till en 

totalsumma av poäng måste indikatorerna vara relaterade till samma mått, dvs 

att det finns en inre överenstämmelse eller följdriktighet. Frågorna måste vara 

relaterade till den indikator som ska mätas. 

 Interbedömarreliabilitet, som kretsar kring subjektiva bedömningar där 

överensstämmelse av tolkningar måste överensstämma. Något som blir extra 

svårt om det finns flera observatörer. Sådana situationer kan tex vara vid öppna 

frågor i en enkät.  

2.4.2 Validitet 

Valditet är ett annat kvalitetsmått som handlar om de indikatorer som utformats som 

mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet ifråga. Validitet kan vara av olika slag, 

som står för olika sätt att mäta validiteten på ett mått av ett begrepp skriver Bryman och 

Bell (2005, s.95-98). Dessa olika former av validitet är: 

 Ytvaliditet, som rör om måttet speglar innehållet i det begrepp som är aktuellt.  

 Samtidig validitet, där forskaren använder sig av ett kriterium utifrån vilket 

denna vet att olika fall skiljer sig åt och detta är relevant för begreppet. Dessa 

samband kan sedan användas som mått för mätning. 

 Prediktiv validitet, är i princip samma som samtidig validitet. Det enda som 

skiljer är att samtidig validitet använder ett kriterium som finns i nuet, medan 

prediktiv validitet väljer ett framtida kriterium. 

 Begreppsvaliditet, som innebär att forskaren utifrån en teori deducerar hypoteser 

som väsentliga för begreppet i fråga. Dock kan både teorin och den deduktion 

som görs ifrån den vara felaktiga. Även måttet för begreppet riskerar vara 

ogiltigt. 

 Konvergent validitet, där validiteten hos ett mått bedöms utifrån en jämförelse 

med andra mått på begreppet som tagits fram med hjälp av ett annat 

tillvägagångssätt. 

2.4.3 Åtgärder för upplevande av kvalitetskriterierna 

Begreppen som använts i enkäten är allmänt tillämpade under en längre period och är 

därför stabila över tid.  
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Enkäten har inte några öppna frågor för att det inte ska finnas någon risk för att 

subjektiva bedömningar inte överensstämmer. 

De procentuellt angivna svar som matats ut i rapporten från programmet ”Survey and 

reports” för samtliga delfrågor i fråga 1 har räknats om för att på bättre sätt 

överensstämma med motsvarande uträkningar för Ask och Axs svar. Detta för att öka 

jämförbarheten.   

Genom tillämpning av stratifierat slumpmässigt urval ökar chansen att få en mer 

rättvisande bild av populationen (i detta fall svensk verkstadsindustri). Måtten blir på så 

vis mer träffsäkra. 

För att öka tydligheten gällande benämningar av kalkylmetoder i enkäten så att 

respondenten förstår vad begreppen faktiskt avser så gjordes en tydligare särskiljning 

genom att använda begreppen ”traditionell självkostnadskalkylering” och 

”aktivitetsbaserad kalkylering”. Detta då aktivitetsbaserad kalkylering i regel också är 

en variant av självkostnadskalkylering.  

2.5 Etiska överväganden 

Etikens roll i samhällsvetenskapliga undersökningar skapar en del diskussioner som 

aktualiserar värderingarnas roll i forskningsdebatten, skriver Bryman och Bell (2005, s. 

556). Det handlar om frågor som, hur ska individer som studeras behandlas? Om det ska 

finnas aktiviteter som forskaren bör engageras tillsammans med de personer som 

studeras eller inte. 

Flera professionella organisationer har genom åren formulerat etiska regler för sina 

medlemmar. Dessa etiska regler brukar kretsa kring frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen, 

skriver Bryman och Bell (2005, s. 556-557). B och B tar även upp fem olika 

grundläggande exempel på etiska principer för bla svensk forskning och är följande 

 Informationskravet – vilket innebär att forskaren ska informera berörda personer 

om den aktuella undersökningens syfte. De ska även informeras om de moment 

som ingår i undersökningen. 

 Samtyckeskravet – som säger att försökspersonerna ska upplysas om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta om de så 

önskar. 
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 Konfidentialitets och anonymitetskravet – Uppgifter om personerna som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifter måste förvaras på sådant sätt att andra inte kan komma åt dem. 

 Nyttjandekravet – som innebär att uppgifter om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet. 

 Falska förespeglingar – Som slår fast att en forskare inte ska ge 

undersökningspersonerna falsk eller vilseledande information om 

undersökningen. 

I de mail som författaren skickat ut har informationen om undersökningen och dess 

syfte noggrant presenterats. Så även att deltagandet är högst frivilligt. Några 

personuppgifter har överhuvudtaget aldrig erhållits. Varje företag har svarat anonymt, 

då jag inte ens haft möjlighet att se vilket företag som svarat vad. Något som 

respondenterna i mailet också försäkrats om.  
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med att förklara produktkalkylens definition och syfte. Men framförallt 

beskriver kapitlet olika sätt att utforma kalkyler på. Det finns även viss normativ 

vägledning för val av metod i olika situationer. 

 

3.1 Definition av produktkalkyl 

Som tidigare framgått så definieras en produktkalkyl enligt Ask och Ax (1997, s. 21) 

som en beräkning/sammanställning av intäkter och/eller kostnader för kalkylobjektet i 

kalkylsituationen. Där objekt kan vara produkter, produktgrupper och kunder. Och 

kallkylsituationer kan röra prissättning, produktval och beslut om varor ska köpas in 

eller erhållas genom egen tillverkning. 

3.2 Produktkalkylens syfte 

Syftet med produktkalkyler är att ge beslutsunderlag vid beslutsituationer gällande t ex 

produktval, tillverkningsmetod, produktionsvolym, val av order, val av kunder, val av 

marknad, val mellan egen tillverkning eller inköp utifrån, val av leverantör osv. 

Andersson (2013, s. 101). 

3.3 Kalkylmetoder 

Men sedan finns det ett antal olika sätt att gå tillväga vid utformning av kalkylen. Dessa 

modeller är tänkt att spegla en verklig situation och verklig kostnadsstruktur och utgör 

en mer eller mindre förenklad avbildning av verkligheten skriver Hansson och Nilsson 

(1999, s.37) Andersson (2013, s. 100). Ett dilemma blir därmed enligt Andersson 

modellens detaljeringsgrad. Helst ska modellen vara exakt och ge en så detaljerad bild 

av verkligheten som är möjligt. Men samtidigt ska modellen helst vara enkel och lätt att 

konstruera och hantera.  

Val av kalkylmetod för produktkalkyler påverkar fördelningen av kostnader på de olika 

produkter och produktgrupper som ingår i företagets sortiment. Vid denna 

kostnadsfördelning finns det två principiellt olika tillvägagångssätt. Den stora 

skiljelinjen mellan dessa två är hanteringen av kostnader som är gemensamma för olika 

produkter skriver Hansson och Nilsson (1999, s.43).  
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Den ena varianten utgörs enligt Hansson och Nilsson av en självkostnadskalkyl där en 

fullständig fördelning för alla kostnader görs till kostnadsbäraren. Tillskillnad ifrån den 

andra varianten där endast de särkostnader som är direkt orsakat av kalkylobjektet i 

fråga fördelas ut. Denna metod kallas bidragskalkylering och är ett exempel på 

ofullständig kostnadsfördelning. Dessa metoder kommer nedan förklaras mer ingående. 

3.3.1 Bidragskalkylering 

Bidragskalkylering utgör en kalkylmetod med ofullständig kostnadsfördelning då den 

inte beaktar samkostnader utan endast särkostnader. Med andra ord så tar metoden inte 

hänsyn till de kostnader som inte har ett klart kausalt samband med ett 

handlingsalternativ.  

Bidragskalkylering tar endast in särintäkter och särkostnader som tillkommer och 

bortfaller som en följd av ett visst handlingsalternativ. Skillnaden mellan särintäkt och 

särkostnad kallas täckningsbidrag. Detta täckningsbidrag är tänkt att täcka de 

samkostnader som inte tagits med i kalkylen, samt att förhoppningsvis ge en vinst, 

skriver Andersson (2013, s. 169-172), Hansson och Nilsson (1999, s.144-146), Alnestig 

och Segerstedt (1997, s.46-49). 

För att kunna tillämpa bidragskalkylering på ett bra sätt så krävs att en klar bild finns 

över vad beslutssituationen i kalkylen avser. Utan denna kan inte vilka intäkter och 

kostnader som påverkas av beslutet avgöras, skriver Olsson (2005, s. 91). 

3.3.2 Traditionell självkostnadskalkylering 

Traditionell självkostnadskalkylering är främst utvecklat för, och tillämpas av, 

tillverkningsföretag. En självkostnadskalkyl är som framgick ovan en beräkning av alla 

kostnader ett kalkylobjekt orsakar. Detta görs genom att kategorisera alla kostnader i 

olika kostnadsslag.  

Dessa kostnadsslag utgörs av direkta kostnader (särkostnader) som har en direkt 

koppling till kalkylobjektet som därför direkt kan påföras till denna, samt indirekta 

kostnader (samkostnader). De indirekta samkostnaderna är gemensamma för flera 

kalkylobjekt och därför behöver fördelas ut ifrån kostnadsställen till respektive 

kalkylobjekt med hjälp av olika fördelningsnycklar skriver Andersson (2013, s.127) 

Hansson och Nilsson (1999, s.44).     
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Fördelningsnycklarna kan grundas på direkta kostnader om antagande görs att direkta 

och indirekta kostnader samvarierar. De indirekta kostnaderna fördelas då ut som ett 

pålägg i proportion till direkta kostnader. Därför har ett sådant tillvägagångssätt fått 

namnet påläggskalkylering enligt Andersson (2013, s.130). Andersson ger exempel på 

påläggsbaser som vanligen tillämpas: 

 MO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DM. 

 TO fördelas som ett pålägg på kostnaden DL. 

 AO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden. 

 FO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden. 

Påläggsbasen (fördelningsnycklen) bör baseras på kriteriet att det ska finnas så mycket 

som möjligt av en orsak och verkansamband mellan påläggsbasen och de indirekta 

kostnaderna (omkostnaderna) som ska fördelas ut skriver Olsson (2005, s.46). Alnestig 

och Segerstedt (1997, s.161) tar upp en särskild princip vid val av fördelningsnyckel vid 

namn proportionalitetsprincipen. Som innebär att fördelningsnyckeln ska dels vara 

tillgänglig för de objekt som fördelningen avser, dels tendera att, på kort eller lång sikt, 

ändra sig i proportion till förändringar av de kostnader som skall fördelas. 

Detta medför att olika typer av omkostnader ibland kräver olika varianter av 

fördelningsnycklar. Dock ska den ökade kostnaden för användandet av flera 

fördelningsnycklar understiga nyttan. Något som kan göra att tillämpade 

fördelningsnycklar är mindre i antal än vad som krävts för att på mest rättvisande sätt 

beräkna kostnad per produkt. Detta med väsentlighetsprincipen som stöd som 

förespråkar fokusering på de mest väsentliga kostnaderna skriver Andersson (2013, 

s.128), Alnestig och Segerstedt (1997, s.161-162).  

3.3.3 Normativ vägledning vid val av metod 

Bidragskalkylering ger en ofullständig kostnadsfördelning, eftersom endast 

särkostnader beaktas. Därför används ofta bidragskalkyler vid kortsiktiga beslut 

gällande marknad och produktion vid exempelvis trånga sektioner. Bidragskalkyler kan 

också användas vid intern ekonomisk styrning men den ger otillräcklig information för 

extern prissättning, skriver Andersson (2013, s. 172), Hansson och Nilsson (1999, 

s.158) Kaplan och Atkinson (1998, s. 25).  

Dock skriver Olsson (2005, s.95-96) samt Hansson och Nilsson (1999, s.146) att vid 

svag konjunktur kan det vara motiverat att endast ta hänsyn till särkostnaderna med 
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tillämpning av bidragskalkylering vid prissättning. Även om intäkterna inte helt täcker 

alla samkostnader så kan i alla fall en del täckas. Något som fodrar att priset är högre än 

särkostnaderna. Men det bör tas hänsyn till att en prissänkning kan påverka resultatet 

negativt en lång tid framåt, om den försvagar företagets ställning gentemot kunderna 

som försvårar en höjning av priset i ett senare skede. Risken finns även att 

produktionskapaciteten blir låst av produkter med otillräckliga täckningsbidrag som 

förhindrar att mer orders med mer lönsamma produkter kan accepteras som eventuellt 

kommer in senare. 

Olsson (2005, s.92-93) skriver att om bidragskalkylen ska ge en tillräckligt bra 

uppskattning av den korrekta kalkylen krävs att alternativkostnaden på intuitiva grunder 

bedöms som låg. Alternativkostnaden som är ett mått på den lönsamhet företaget går 

miste om genom att det aktuella beslutet hindrar företaget att använda resurser på annat 

sätt. Alternativkostnaden utgörs därmed av det täckningsbidrag som den bästa 

alternativa användningen av resurserna skulle ha gett. 

Olsson menar vidare att detta fodrar vid bedömning av bidragskalkylens lämplighet att 

effekten av det aktuella beslutet har på företagets kapacitet bör studeras, gällande bla 

lokaler, maskiner, administration och marknadsföring. Bidragskalkylen kan sedan 

användas om du tror att det saknas andra sätt att använda kapaciteten på eller att 

täckningsbidragen för alternativen är låga.  

Alternativkostnadens storlek för det aktuella beslutet kan uppskattas genom att studera 

tidslängden på beslutets effekter och om företaget i utgångsläget redan har ledig 

kapacitet eller ej. Om beslutets effekter endast gäller under kortare tidsperiod så 

tenderar alternativkostnaden vara låg då sannolikheten för att finna en alternativ 

användning av kapaciteten är mindre, framförallt om beslutet påverkar flera olika 

former av kapacitet. Om företaget i utgångsläget redan har ledig kapacitet är 

förmodligen alternativkostnaden låg då det kan vara tecken på att ledningen har svårt att 

hitta lönsamma alternativ för befintlig kapacitet.  

Bidragskalkyleringen anser även Hansson och Nilsson (1999, s.47, 158) är mer lämpad 

för kortsiktiga beslut då endast särkostnaden kan påverkas, som t.ex. 

lönsamhetsbedömningar inte minst vid ledig kapacitet. Tillskillnad ifrån 

självkostnadskalkylering som är att föredra vid långsiktiga lönsamhetsbedömningar då 

alla kostnader kan påverkas i styrningen. På lång sikt är alla kostnader rörliga. Men var 
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går gränsen mellan lång och kort sikt? Enligt Hansen och Mowen (2006, s.73) varierar 

denna gräns stort mellan olika typer av kostnader. Längden på vad som anses vara kort 

period för en kostnad beror till viss mån på ledningens omdöme och vilket kostnadsslag 

som uppskattas. 

Bidragskalkyleringen kan även komma till användning vid flaskhals-problem som 

utgörs av brist på kapacitet enligt Olsson (2005, s.94-95). Om detta är av ett tillfälligt 

slag blir förmodligen inte utökad kapacitet genom utbyggnad och nyanställning en 

lämpad lösning, utan snarare blir det att utnyttja den begränsade kapaciteten på bästa 

sätt. Om företaget endast producerar en vara blir det beslutet enkelt att fatta, det är bara 

att välja den volym som utnyttjar den trånga sektorn fullt ut. Dock har företag i vanliga 

fall flera varor och tjänster i sitt sortiment som varierar både i avseende av lönsamhet 

som utnyttjande av den trånga sektorn. Då gäller det att finna den mest lönsamma mixen 

av volymer för varor och tjänster.  

Enligt Olsson går det att avgöra val av mix med hjälp av självkostnadskalkyl vid 

”flaskhals”-problem som grund men det riskerar att bli matematiskt komplicerat 

eftersom självkostnaden per styck är beroende av volymer när fasta kostnader fördelas. 

En enklare lösning blir att istället använda täckningsbidraget (särintäkter – särkostnader) 

som lönsamhetsmått. De fasta kostnaderna som i regel är samkostnader kan ändå inte 

påverkas i ett sådant skede och därför inte behöver tas med i kalkylen, som därmed blir 

en bidragskalkyl. Täckningsbidraget är vid sådana tillfällen oberoende av volym och 

hittas den kombination som ger sammanlagt högst täckningsbidrag har också den volym 

som ger bäst resultat funnits.  

Atkinson, Kaplan, Matsumura, Young (2011, s 120) skriver att vid beslut gällande t ex 

uppskattning av kostnad per order, kortsiktiga val gällande produktmix, köpa eller 

tillverka självbeslut, samt beslut gällande nedläggning av produkt eller avdelning, bör 

tillämpning av ”relevant cost”-konceptet göras. Där endast de relevanta kostnaderna 

som förändras som en följd av beslutet ska tas med vid beräkningen. 

Olsson (2005, s.62) skriver att värdet och nyttan av produktkalkylen avgörs till stor del 

av om personalen uppfattar kalkylen som rimlig och rättvis. Vid t ex 

självkostnadskalkylering måste därför grupperingar av kostnader och tillämpade 

påläggsbaser, med dess beräkningar, vara förståliga och accepterade av företagets 

personal. En teoretisk välgrundad kalkyl med lämpliga grupperingar och fördelningar av 
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kostnader kan således ge felaktigt resultat. Inte pga av att kalkylen ger en felaktig 

kostnad per styck, utan beror snarare på att kalkylen skapar felaktiga beteenden hos 

medarbetarna i företaget. Personer som inte förstår kalkylen får heller inget förtroende 

för den, något som kan leda till att egna överslagskalkyler börjar tillämpas istället eller 

kanske rent utav börjar personen agera utan någon kalkyl alls. Några generella kriterier 

för hur påläggsbaser ska väljas för att bli accepterade menar Olsson inte finns förutom 

det något uppenbara att enkelhet är en viktig faktor. 

Andersson (2013, s. 183) anser att kunskapen för vad som styr, eller bör styra, val av 

kalkylmetod är bristfällig. Användaren har möjlighet att själv välja mellan en eller flera 

metoder och anpassa dessa efter sin situation och sina erfarenheter. Därför har råd som 

ges om ”bästa” kalkylmetod svag grund. Detta kräver enligt Andersson åtminstone en 

viss ödmjukhet ifrån akademins sida när ”rätt” modell förespråkas. 

3.4 Kalkyler i förändring 

Som framgick i problemdiskussionen så bör kalkyler och dess metoder anpassas efter 

förändringar inom företaget och/eller i dess miljö. Föråldrade kalkylmetoder är ett stort 

hot mot företagets lönsamhet. Då beslut tvingas fattas på felaktiga grunder när 

kalkylerna ger en långt ifrån rättvisande bild. De senaste decennierna har det framförts 

ifrån många håll att kalkylmetoderna är i behov av modernisering för att möta dagens 

förutsättningar. 

Debatten kring kalkylmetodernas föråldring har främst präglats och framförts genom 

Johnson och Kaplan i den välkända boken ”Relevance lost – the rise and fall of 

management accounting”. Där Johnson och Kaplan (1987, s.144-145) skriver att 

kalkylmetodernas relevans förlorats då de är anpassade för 1800-talets simpla 

textilfabriker producerande en homogen uppsättning av produkter.  

Uppkomsten av denna avsaknad av relevans anser de beror på att akademiska experter 

de senaste decennierna ägnat sig åt skaffa fram beslutsunderlag för managers genom 

externredovisningen. Något som tenderar att bli alltför missvisande i en komplex och 

verklig värld. Externredovisningen utpekas därför ha haft en bromsande effekt på 

utvecklingen. Så även att de akademiska experternas skrivande och lärande varit åtskild 

ifrån ekonomer och managers som arbetat praktiskt med dessa frågor. 
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Den förändring i företagsmiljön som skett de senaste decennierna anser Alnestig och 

Segerstedt (1997, s.236) främst präglats av att utbudet har blivit större än efterfrågan, 

vilket ökat betydelsen och kostnaderna för försäljning och marknadsföring. Då AO och 

FO har ökat kraftigt och står nu för en betydande del av produktens kostnader. 

Omkostnader över huvudtaget har blivit större.  

Svårigheten att få produkterna sålda, som är ett resultat av att utbudet nu överstiger 

efterfrågan, har lett till att företag tvingas skapa fler kundanpassade produktvarianter 

med ökade kvalitetskrav, vilket gjort att allt fler beslut rör produktvarianter, samt 

tillhörande tjänster. Något som ökat fokus på flexibilitet men även genomloppstid och 

informationsförsörjning inom företagens konkurrensstrategier, skriver Ax och Ask 

(1995, s.20). 

Den ökade konkurrensen ifrån främst Japan och andra asiatiska länder har också 

förändrat förutsättningarna enligt Ax och Ask (1995, s.20). Så även den tekniska 

utvecklingen där tex införandet av avancerade tillverknings och administrations-

tekniker ställt nya krav på styrning och organisering. 

Ett andra exempel som Alnestig och Segerstedt tar upp gällande förändrade 

förutsättningar för företagen är att de utsätts för helt andra krav rörande miljöhänsyn, 

tex genom krav för lägsta möjliga totalkostnad både för tillverkning och återvinning av 

det använda materialet. Ett tredje exempel handlar om att avståndet mellan leverantör 

och kund blivit allt närmre som fodrar ökad decentralisering för beslut och ansvar. Detta 

med ett ökat fokus på processer, vars kostnader behöver mätas i olika delar av processen 

ifrån leverantör till kund. Något som ökat antalet personer inom företaget som behöver 

kalkyler som beslutsunderlag, då ekonomin måste föras ut till dem som påverkar 

processerna. 

En trolig ändrad inriktning för produktkalkylen menar Alnestig och Segerstedt (1997, 

s.236) är att den utvecklas mot att bli en investeringskalkyl, då produktlivscykeln blivit 

allt kortare och stora investeringar görs i avancerad produktutveckling och 

marknadsföring. 

Alnestig och Segerstedt menar vidare att en trend som de anser kunna konstatera är att 

kostnadsbestämning har ökat vid tex olika kvalitetsnivåer, vid materialval och vid 

tillverkningssätt innan ens produkten är tillverkad. Detta främst genom 

målkostnadskalkylering. 
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3.5 Nyare kalkylmetoder 

Pga. denna förlorade relevans som somliga påstår drabbat kalkyleringen, så har flera 

kalkylmetoder tagits fram för att kalkylen ska återfå denna. Nedan följer en del utav 

dem. 

3.5.1 Aktivitetsbaserad kalkylering 

Ax och Ask (1995, s.41-42) Alnestig och Segerstedt (1997, s.54-55) skriver att en utav 

författarna av boken ”Relevance lost – the rise and fall off management accounting”, 

nämligen Robert.S Kaplan tillsammans med en annan professor, som också hade arbetat 

vid Harvard Business School, vid namn Robin Cooper gav sig ut till ett stort antal 

amerikanska företag för att samla in underlag till praktikfall, avsedda att användas vid 

utbildningen i Harvard. Det var då de något oväntat upptäckte att vissa företag hade 

utvecklat egna kalkylmetoder då många företag var missnöjda med de traditionella 

metoderna. Åtta av dessa företag hade oberoende av varandra utvecklat begreppet 

”aktivitetsbaserad kalkylering” samt dess grundläggande innebörd. Dessa idéer som 

fångats upp strukturerades och vidareutvecklades av Cooper och Kaplan och resultatet 

blev vad vi idag betraktar som aktivitetsbaserad kalkylering.   

Ax och Ask (1995, s. 51) menar att aktivitetsbaserad kalkylering togs fram då 

omkostnadsfördelningen blivit problematisk pga förändrad kostnadsstruktur med ökad 

andel omkostnader samt fasta kostnader. Traditionell självkostnadskalkyl ger en 

bristfällig bild av omkostnadsfördelningen då fördelningsnycklarna i huvudsak är 

volymrelaterade. Därmed betraktas omkostnaderna också som volymberoende. Detta 

kan komma att belasta högvolymprodukter med för stor andel av de kostnader som inte 

varierar med tillverkningsvolym och vice versa. 

Ax och Ask menar mot denna bakgrund med förändrad kostnadsstruktur har ABC-

kalkylen utvecklats för att möta en ökad andel icke volym-relaterade omkostnader. 

Tillskillnad ifrån traditionell självkostnadskalkylering så tillämpas både 

volymrelaterade och icke-volymrelaterade fördelningsnycklar. ABC-kalkyleringen kan 

därmed ses som en modifierad version av den traditionella självkostnadskalkylen med 

den grundläggande skillnaden att andra val görs av fördelningsnycklar. 

Den centrala utgångspunkten vid ABC-kalkylering enligt Ax och Ask (1995, s. 55), 

Alnestig och Segerstedt (1997, s. 55) Andersson (2013, s.156) är att kostnaderna 
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betraktas som de är orsakade av specifika aktiviteter som äger rum i företaget. Det är 

aktiviteterna som orsaker kostnaderna. Kostnaden för en produkt blir därmed summan 

av kostnaderna för de aktiviteter som krävs för att utveckla, producera, sälja och 

distribuera produkten. Dessa kostnader för aktiviteterna påförs sedan produkten av olika 

kostnadsdrivare. 

Aktiviteterna utgörs av det arbete som utförs i företaget, vilket är konkreta 

arbetsuppgifter eller arbetsmoment. Vad dessa aktiviteter är varierar stort mellan olika 

företag eftersom företag kan vara väldigt olika. Men några vanliga exempel på 

aktiviteter för tillverkande företag är enligt Ax och Ask (1995, s.55-56): 

 Mottagning och kontroll av varor 

 Produktionsplanering 

 Omställning av maskiner 

 Inleverans av material 

 Maskinbearbetning 

 Förflyttning av material 

 Kvalitetskontroll 

 Utleverans av produkter 

 Maskinunderhåll 

 Reperation 

 Produktutveckling 

Uppdelningen av omkostnader görs sedan på dessa aktiviteter, vilket innebär att 

aktivitetsbaserad kalkylering ger en finare indelning av omkostnaderna än vad 

traditionell självkostnadskalkylering normalt gör. Detta då omkostnadsposterna, i det 

här fallet aktiviteter, blivit fler. Direkta kostnader påförs precis som i traditionell 

självkostnadskalkylering direkt på kalkylobjekt. Alnestig och Segerstedt (1997, s. 55), 

Ax och Ask (1995, s. 56) 

Aktiviteterna kan sedan klassificeras med avseende på olika hierarkiska aktivitetsnivåer. 

Detta inslag är av stor vikt eftersom olika typer av kostnadsdrivare bör beaktas för varje 

nivå, och anses vara något grundläggande för ABC-kalkylen. Eftersom företag är olika 

kan aktiviteterna ligga på olika nivåer i olika företag. Men för tillverkande företag talas 

det främst om fem tydliga aktivitetsnivåer och dessa är enligt Ax och Ask (1995, s. 56-

57) : 
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 Aktivitetsnivåer  Exempel på aktiviteter 

 Företags-/fabriksnivå  Säkerhet 

Redovisning och revision 

Företagsledning 

 Produktionsprocessnivå  Underhåll 

Reperationer 

Viss administration 

 Produktnivå   Produktutveckling 

Marknadsföring 

Hålla produktionsspecifikationer 

 Satsnivå   Omställning av masking 

Inköp av material 

Kvalitetkontroll 

 Enhetsnivå (den enda volymberoende nivån) Maskinbearbetning 

Manuell bearbetning 

Material 

När väl aktiviteterna är identifierade och klassificerade ska kostnadsdrivare bestämmas 

som ska fördela aktivitetskostnaderna till produkten. Kostnadsdrivare kan jämföras med 

självkostnadskalkylens fördelningsnycklar, dock med skillnaden att kostnadsdrivaren 

även är en faktor eller variabel som förklarar varför aktivitetskostnaderna uppgår till 

vissa belopp och som avgör omfattningen på varje aktivitet. Nedan följer några exempel 

på kostnadsdrivare för olika aktiviteter. Ax och Ask (1995, s. 59-60) 

Aktiviteter   Kostnadsdrivare 

Produktionsplanering  Antal produkter, antal planeringar 

Omställning av maskiner  Antal omställningar, omställningstid 

Inleverans material  Antal komponenter, antal inleveranser 

Maskinbearbetning  Antal maskintimmar, antal produkter 

Förflyttning av material  Antal komponenter, antal flyttningar 

Kvalitetskontroll  Antal kontroller, kontrolltid 
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Utleverans produkter  Antal produkter, antal utleveranser 

Inköp   Antal inköp, antal leverantörer 

3.5.1.1 För och nackdelar med ABC (Ax och Ask (1995, s. 76-77), Andersson (2013, 

s. 166-167)) 

Fördelar  

 ABC-kalkylen tar inte endast hänsyn till volymberoende fördelningsnycklar 

(kostnadsdrivare). En klar uppdelning görs mellan kortsiktiga rörliga 

(volymberoende) och långsiktigt (icke-volymberoende) kostnader.  

 Fördelning av omkostnader görs i strävan att finna stark orsak och 

verkansamband. 

 Fokuseringen på att kostnader orsakas av aktiviteter gör att källan till kostnaden 

identifieras och insikt ges i hur kostnaderna uppstår. 

 Jämförelser av produktkostnader mellan olika enheter i ett företag möjliggörs. 

 Intresse riktas utanför tillverkningsfunktionen så särskilda analyser kan 

genomföras av kostnader i företagets hela värdekedja då kostnadsdrivare skiljer 

sig åt beroende på vilka delar i kedjan som studeras. 

 En klar åtskillnad görs mellan utnyttjad och outnyttjad aktivitetskapacitet och 

kostnaden för dem då informationsinnehållet är stort och kan användas i ett 

flertal olika situationer. 

 Informationen är starkt anknyten till företagets fysiska verksamhet, vilket skapar 

möjligheter för kostnadsinformation skall kunna förstås och kommuniceras i 

hela företaget. 

 Berörd personal kan involveras genom att utgå ifrån deras beskrivningar som 

möjliggör att kalkylen och dess resultat accepteras i företaget. Vilket är en 

förutsättning för all styrning. 

Nackdelar  

 Fördelningen av kostnader till aktiviteter är inte alltid problemfri. Särskilt vid 

komplexa kalkylsituationer där aktiviteter inte är homogena, något som ABC-

kalkylen förutsätter. 
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 ABC är en relativt komplicerad kalkylmodell som riskerar ha stora 

utvecklingskostnader och en övergång till ABC-kalkylering kan ställa stora 

kostsamma krav på förändringar av andra delar av ekonomisystemet.  

 Aktiviteter och kostnadsdrivare förändras över tiden. Något som medför att 

företag löpande måste revidera kalkylstrukturen för att upprätthålla precisionen.  

 Olika styrproblem kan uppstå, då det kan vara svårt att organisatoriskt fördela 

ansvar efter aktiviteter. 

Enligt Henrik Nehler (2005, s.22) finns det 3 huvudsakliga faktorer som påverkar om 

fördelarna överstiger nackdelarna eller ej och därmed avgör om företaget anser att ABC 

ska implementeras eller inte. Och dessa tre faktorer är storlek, kalkylens strategiska 

betydelse, samt om kalkylen används för budgetstyrning. Att större företag använder 

ABC i större utsträckning menar Nehler kan förklaras av att dessa företag har mer 

resurser, större kontaktnät samt större kunskap. Nehler påstår också att företag som 

anser att kalkylen har en strategisk betydelse och som använder den vid budgetstyrning 

oftare är användare av ABC, än de företag som inte anser och gör detta. Detta samband 

beror enligt Nehler på att de företag som utnyttjar kalkylen som ett styrinstrument 

ställer också större krav på att kalkylen är noggrann och korrekt, vilket innebär att de är 

villiga att lägga ner resurser på att implementera ABC. 

3.5.2 Backflush Costing/Accounting 

Backflush costing är en metod för kostnadsberäkning som länkar kostnader till de 

producerade varorna enligt Collin. S.M.H (2007, s.18). Användning av metoden 

möjliggörs av att JIT tillämpas, då fördelning av kostnaderna på produkterna kan 

förenklas genom att lagerkostnader är låga och att det inte längre finns behov utav att 

spåra kostnader ifrån olika stationer inom samma cell. Om produktionstiden är nere på 

minuter och timmar, och varor sänds direkt efter produktion, så kan dagens samtliga 

produktionskostnader direkt påföras ”kostnad sålda varor”, skriver Hansen och Mowen 

(2006, s.516). Något som innebär en förenkling av hanteringen för flödet av 

produktionskostnader. Siegel, Dauber, Shim (2008, s. 345) beskriver därför backflush 

costing som en strömlinjeformad kalkylmetod som snabbar upp, förenklar och minskar 

datainsamlingen. Metoden minimerar också lagersaldon, kräver få tilldelningar, 

använder standardkostnader och har minimala avvikelser från standard 
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3.5.3 Throughput Costing/Accounting 

Throughput accounting är en förhållande vis enkel kalkylmetod och som påminner 

mycket om bidragskalkylering. Dock finns det en skillnad i vad täckningsbidraget anses 

vara. Bidragskalkylering menar att det är lika med särintäkter minus rörliga kostnader 

(särkostnader). Medan throughput accounting definierar täckningsbidraget som intäkter 

minus totala rörliga kostnader. Northrup (2004, s.76-77) Horngren, Datar och Foster 

(2005, s.305) 

Olikheten ligger i katigoriseringen av direkt arbete som en rörlig kostnad. Direkta 

arbeteskostnader antas enligt bidragskalkyleringen representera kostnader som varierar 

med nivån av försäljningsvolym och därför ska betraktas som rörlig kostnad vid 

beräkning av täckningsbidrag. Throughput accounting anser inte att arbetskostnader alla 

gånger varierar med volym och därför tas de inte med i totala rörliga kostnader för 

beräkning av täckningsbidrag utan klassar det som en rörelsekostnad. Northrup (2004, 

s.77) 

Metoden definierar rörelsekostnad som allt det kapital systemet spenderar i 

omvandlingen av inventarier till throughput. Throughput som i sin tur definieras som 

det värde systemet genererar i from av pengar och mäts som försäljningsintäkter minus 

direkt material. Northrup (2004, s.76-77), Horngren, Bhimani, Datar och Foster (2005, 

s.734) 

3.5.4 Life Cycle Costing/Accounting 

Life cycle costing består av en process av bedömande och samlande av kostnader över 

en produkts hela livslängd ifrån vaggan till graven, som hjälper beslutsfattare förstå 

kostnadskonsekvenserna av att tillverka produkten och identifiera områden där 

kostnadsreduceringar är önskvärda och effektiva, enligt Kaplan och Atkinson (1998, 

s.234,238-239). Metoden blir extra betydelsefull i branscher  vars produkter har stora 

planerings- och utvecklingskostnader eller har höga avvecklingskostnader.  

Det finns tre grundläggande syften med life cycle costing enligt Kaplan och Atkinson 

(1998, s.236). Det första är att metoden hjälper till att skapa en uppfattning om 

produktens totala kostnader för att kunna bedöma om intäkterna i den aktiva 

produktionsfasen kommer täcka kostnaderna i utvecklings- och avställningsfasen.  
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Det andra syftet är att möjliggöra ett omfattande hänsynstagande av kostnader där 

miljömässiga kostnadskonsekvenser identifieras och sporrar agerande för reducering 

eller eliminering av dessa kostnader. 

Det tredje syftet med metoden är att den hjälper till med att identifiera planerings- och 

avställningskostnaderna under produkt och process utformningsfasen för att kunna 

kontrollera och styra kostnader redan där. 

Alla dessa syften och effekter ska uppnås med tillämpning av ett flertal olika 

kalkyleringsmetoder och aktiviteter, och dessa är: target costing, value engineering och 

kaizen costing som nedan kortfattat kommer presenteras. Även aktivitetsbaserad 

kalkylering förekommer här, men den metoden har redan tidigare redogjorts för. 

3.5.4.1 Target Costing 

En allmänt vedertagen regel är enligt Kaplan och Atkinson (1998, s.223) att 80 % av 

produktens kostnader är låsta under produktutformningsfasen. Under denna fas bestäms 

och utformas produkten och dess processer som företaget kommer tillämpa vid 

produktion av varan. Medvetenheten om detta kostnadsmönster har lett till ökat intresse 

att kontrollera kostnader under produktens planeringsfas. 

Detta är bakgrunden till target costings syfte och det intresse som metoden fått de 

senaste decennierna. Target costing är ett verktyg som används vid utformande av 

produkten och dess processer för att finna förbättringsåtgärder syftande till att minska 

produktens framtida produktionskostnader. Framförallt uppmuntrar target costing 

kommunikation mellan tvärfunktionella arbetsgrupper som ansvarar för 

produktutformningen. Target costing är även en konsumentorienterad metod, då den 

börjar med att identifiera konsumenternas pris, kvalitets och funktionalitets-krav, 

skriver Kaplan och Atkinson (1998, s.224) 

Sedan ska produkten utformas genom en iterativ process till dess att arbetsgruppen för 

produktutformningen finner en lämplig utformning av produkten där den förväntade 

kostnaden möter kostnadsmålet (the target cost). Detta kostnadsmål ska reflektera de 

funktionskrav konsumenterna har för det priset, samt konkurrenskraften på marknaden 

för produkten. Ett vanligt sätt bland dessa som utformar produkten och dess processer är 

att beskriva konsumentkraven utifrån begreppet värde, vilket utgörs av förhållandet 

mellan funktionalitet och priset som betalas av konsumenten. Värdet ökas genom att 
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förbättra produktens funktionalitet till samma pris, eller genom att minska priset med 

samma funktionalitet, skriver Atkinson, Kaplan, Matsumura, Young (2011, s 329-332)  

Kaplan och Atkinson (1998, s.224-225) Olsson (2005, s.172) Ax och Ask (1995, s. 127-

128).    

3.5.4.2 Value Engineering 

Value engineering utgör en mycket central aktivitet inom target costing, som går ut på 

att leva upp till kostnadsmålet. Där ingenjörer analyserar funktionerna av de olika 

komponenterna och försöker förbättra komponenternas och produktens utformning för 

att minska totala kostnader utan att minskade krav på prestationer, tillförlitlighet, 

hållbarhet, kvalitet, säkerhet, återvinningsbarhet, och användbarhet, skriver Atkinson, 

Kaplan, Matsumura, Young (2011, s 336) Kaplan och Atkinson (1998, s.228) Ax och 

Ask (1995, s.130). 

3.5.4.3 Kaizen Costing 

När väl produkten och dess processer är utformade flyttas fokus till att genomföra 

processerna på de mest effektiva sätten. Detta kan uppnås genom tillämpning av kaizen 

costing, som är ett verktyg som hjälper organisationen att uppmärksamma managers 

eller operatörer inom verksamheten på vad de kan göra för att minska kostnader. Kaplan 

och Atkinson (1998, s.229) 

En skiljelinje mellan kaizen costing och traditionella kalkylmetoder är synen på vem 

som har bäst kunskap för att förbättra processer och minska kostnader. De traditionella 

kalkylmetoderna antar att managers och ingenjörer vet bäst, då de besitter den tekniska 

kompetensen. Medan kaizen costing tror att arbetarna har bäst uppfattning om hur 

processerna ska förbättras då de dagligen arbetar med processerna vid produktion av 

varorna. Men maximal effekt av kaizen costing uppnås genom involvering av så många 

personer som möjligt för att det engagemang ska skapas som är nödvändigt för att 

realisera förbättringarna. Gärna genom samarbete mellan olika funktioner och nivåer.  

Atkinson, Kaplan, Matsumura, Young (2011, s 298) Andersson (2013, s.273-274) 

Kostnadsminskningsåtgärderna som kaizen costing fokuserar på handlar om att 

genomföra stegvisa ständiga förbättringar av rådande produktionsprocesser eller 

produktutformning. Detta genom utvecklande av förbättrade inställningsprocesser, 

förbättra maskinprestationer så mindre material slösas bort, och träna personalen och 
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uppmuntra dessa att identifiera och implementera de stegvisa dagliga förbättringarna 

som kan minska kostnader och öka kvalitén på prestationerna. Med andra ord fokuserar 

kaizen costing på processerna snarare än på produkten i sig. Kaplan och Atkinson 

(1998, s.229) Atkinson, Kaplan, Matsumura, Young (2011, s 297) Andersson (2013, 

s.273) Ax och Ask (1995, s.139-140). 

3.5.5 Kostnadsorsakare-analyser (Cost-Driver analysis) 

Enligt Hopper, Northcott och Scapens (2007, s.142) så utgör cost driver analysis en av 

tre metoder i värdekedjeperspektivet. De andra två metoderna är ”Value-Chain 

analysis”, som nedan kommer behandlas, och ”competive advantage analysis”. Hopper, 

Northcott och Scapens skriver vidare på sida 145 att Porter (1985) och Shank (1989) 

förspråkade att orsakerna och drivarna till kostnader för varje värdeskapande aktivitet 

bör fastställas. Denna process gick under benämning cost driver analysis. Där 

kostnadsdrivarna indelas i två kategorier, nämligen strukturella kostnadsdrivare och 

utförande kostnadsdrivare.  

Strukturella kostnadsdrivare kan tex röra skala, omfattning, erfarenhet, teknologi och 

kompexitet. Exempel på vad utförande kostnadsdrivare kan ha att göra med är 

arbetskraftens engagemang, ”total quality management”, kapacitetsutnyttjande och 

effektiv planering av fabriksanläggning. Porter, Shank och Govindarajan menar enligt 

Hopper, Northcott och Scapens (2007, s.146) att analyser och jämförelser av den 

relativa betydelsen av strukturella och utförande kostnadsdrivare kan vara användbara 

och viktiga som tillägg till den traditionella kalkylinformationen, då de möjliggör bättre 

strategiskt beslutsfattande. Detta genom att identifiering görs av de mest kritiska 

kostnadsdrivarna för verksamheten. 

3.5.6 Värdekedjeanalyser (Value-Chain analysis) 

Värdekedjan utgörs av en sammanlänkad uppsättning av värdeskapande aktiviteter 

alltifrån råmaterialkällor för komponentleverantörer till det slutgiltiga användandet av 

produkten som levererats till slutkonsumenten. Alltså sträcker sig värdekedjan längre än 

företagets gränser, ända till dess leverantörer och kunder. Genom att analysera och 

strategiskt korrekt utnyttja företagets egen värdekedja, samt de mellan leverantör och 

kund, kan företaget minska kostnader och på så vis öka konkurrenskraften. De flesta 

värdeskapande aktiviteter är också potentiella källor för differentiering, då de påverkar 

förfrågningsunderlag, kvalitet och produktens prestanda. Värdekedjeanalyser med sitt 
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relativt breda perspektiv kan synliggöra aspekter som är relevanta för beslut, som tex 

strategiska insikter då metoden inkluderar marknadsstrukturen, tillskillnad ifrån mer 

traditionella metoder.  Andersson (2013, s. 22-23), Hopper, Northcott och Scapens 

(2007, s.142-143) Hansen och Mowen (2006, s.493-496) 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer den empiri som ligger till grund för analys och slutsatser 

presenteras. Först kommer de äldre studierna gjorda av Urban Ask och Christian Ax, 

samt Henrik Nehler att presenteras. Sedan följer författarens egen enkätundersökning. 

 

4.1 Ask och Axs enkätundersökning 

Nedan redovisas 3 utvalda frågor med svar ur Ask och Axs enkätundersökning 

omfattande totalt 51 frågor. Ask och Ax (1997, s. 367, 399) 

Fråga nr 1. I denna fråga ombads respondenterna ange vilken eller vilka kalkylmetoder 

företaget huvudsakligen använder vid 19 olika situationer/delfrågor. Detta genom att 

kryssa för något eller några av alternativen nedan. 

Alternativen för samtliga delfrågor var: 

 Självkostnadskalkyl (SJK) 

 Bidragskalkyl (BK) 

 Annan kalkylmetod (FE) 

 Kalkyleras ej (FE) 

Notera att alternativen ”Annan kalkylmetod” och ”Kalkyleras ej” slagits ihop till 

”Förekom ej” (FE). 
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Kommentar till svarens presentation: I Ask och Axs presentation av svaren fanns 

också dubbelalternativet bidragskalkyl och självkostnadskalkyl. Detta översattes till att 

för varje sådant svar så adderades både svar för bidragskalkyl och självkostnadskalkyl 

med ett, innan dubbelalternative helt ströks. Detta för att öka jämförbarheten i 

presentationen med författarens egen enkätundersökning då det inte finns möjlighet till 

att se hur många som kryssat för båda alternativen. Procenttalen har räknats ut genom 

att dividera antalet svar per svarsalternativ för varje delfråga med det totala antalet svar 

per delfråga. Ask och Ax (1997, s.399) 

Diagram med information om antal svar per delfråga finns i Bilaga A. 

Fråga 1 Ask och Axs undersökning

SJK BK FE

1.1 Prissättning mot marknaden 65% 22% 13%

1.2 Internprissättning 56% 8% 36%

1.3 Köpa in tillverka självbeslut 62% 20% 18%

1.4 Val av tillverkningssätt/metod 58% 13% 29%

1.5 Order/offertgivning 69% 24% 8%

1.6 Budgetering 58% 19% 23%

Resultat/lönsamhetsuppföljning

1.7 - per produkt/produktgrupp 64% 26% 10%

1.8 - per kundgrupp/segment 35% 19% 46%

1.9 - per marknad 37% 18% 46%

1.10 Produktval (tex "komma till" 39% 16% 45%

och "falla bort" analyser)

1.11 Val av tillverkningskvantiteter 39% 11% 50%

1.12 Kostndskontroll 65% 17% 18%

1.13 Lagervärdering 75% 10% 15%

1.14 Investeringskalkylering 64% 19% 17%

vid nyinvesteringar

1.15 Investeringskalkylering 59% 19% 22%

vid ersättningsinvesteringar

1.16 Marknadsföring/ 36% 13% 50%

försöljnings-strategier

1.17 Val av distributionskanal 22% 6% 72%

1.18 Val av transportsätt 25% 8% 67%

1.19 Beräkning av produktkostnader 58% 12% 30%

för framtida produkter som är i

FoU-stadiet
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Fråga nr 2. Mot bakgrund av att det debatterades mycket inom kalkylområdet, vilket 

bidrog med att flera olika nya kalkylmetoder har presenterades, så bads respondenterna 

svara på om någon eller några av ansatserna angivna nedan hade provats eller om planer 

fanns på att prova. 

 Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) 

 Resource Costing/Accounting 

 Backflush Costing/Accounting 

 Throughput Costing/Accounting 

 Life Cycle Costing/Accounting 

 Cost-Driver analysis (kostnadsorsakaranalyser) 

 Value-Chain analysis (värdekedjeanalyser) 

Det gick även att kryssa i alternativet ”Har ej provat eller planerar att prova någon av 

metoderna.” eller ange någon eller några metoder som ej fanns med bland alternativen. 

Ask och Ax (1997, s.386, 411) 

 

23% 

1% 

1% 

1% 

1% 

16% 

3% 

1% 

54% 

Svar 2 

Aktivitetsbaserad kalkylering

Resource Costing/Accounting

Backflush Costing/Accounting

Throughput Costing/Accounting

Life Cycle Costing/Accounting

Cost-Driver Analysis

Value-Chain Analysis

Target costing

Har ej provat eller planerar att
provan någon av metoderna

Antal Svar 
151 
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Fråga nr 3. I denna fråga bads respondenterna svara på om de trodde att det på deras 

företag fanns ett positivt samband mellan välutvecklade produktkalkyler och lönsamhet. 

Ask och Ax (1997, s. 387, 412) 

De olika svarsalternativen var: 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt 

 

 

4.2 Henrik Nehlers kvantitativa undersökning 

I Nehlers undersökning baserat på företag med fler än 50 anställda och som var 

verksamma inom svensk verkstadsindustri framgick att spridningen av ABC-

kalkylering varit relativt blygsam. Endast 16 % hade implementerat kalkylmetoden 

enligt studien genomförd 2005. Partiell användning var vanligast, endast 3 % av 

företagen i svensk verkstadsindustri hade implementerat ett fullständigt ABC-system. 

Nehler (2005, s.22) 

Felmarginalen för dessa siffror var enligt Nehler (2005, s.22) +/- 4 %. Populationen 

bestod av 1002 företag, och urvalet uppgick till 400 företag och en svarsfrekvens erhölls 

på 37 %. Nehler påstår att en bortfallsundersökning konstaterat att det inte rådde någon 

snedvridning mellan svarande företag och icke svarande företag 

96% 

3% 

1% 

Svar 3 

Ja

Nej

Ingen åsikt

Antal Svar 
150 
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4.3 Författarens egen enkätundersökning 

För att öka jämförbarheten med tidigare gjorda studier så användes samma 3 frågor som 

författaren valt ut ur Ask och Axs enkätundersökning presenterad ovan. Det finns dock 

en skillnad. Den är att aktivitetsbaserad kalkylering lagts till som svarsalternativ i fråga 

nr 1 för samtliga delfrågor. Därför blev aktivitetsbaserad kalkylering borttagen som 

svarsalternativ i fråga 3. Detta gjordes för att på bättre sätt kunna följa upp Henrik 

Nehlers kvantitativa undersökning som endast handlade om aktivitetsbaserad 

kalkylering. Detta då metodens användargrad bättre kan spåras.  

Nedan anges frågorna med tillhörande svar. Den totala populationen bestod av 877 

företag, och författarens urval uppgick till 178 företag och utgör 20% av den totala 

populationen. Det var 29 företag som svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 16 %. 

Fråga nr 1. Respondenterna bads att ange vilken eller vilka kalkylmetoder som 

tillämpas inom företaget vid de 19 olika situationerna nedan. Det fanns sammanlagt 5 

svarsalternativ. Och dessa var: 

 Traditionell självkostnadskalkyl (SJK) 

 Bidragskalkyl (BK) 

 Aktivitetsbaserad kalkyl (ABC) 

 Annan kalkylmetod (FE) 

 Kalkyleras ej (FE) 

 

Notera att svarsalternativen ”Annan kalkylmetod” och ”Kalkyleras ej” återigen slagits 

ihop till ”Förekom ej” (FE). 
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Diagram med information om antal svar per delfråga, samt kommentarer ifrån 

respondenterna för varje fråga finns i Bilaga B. 

Kommentar till svarens presentation: I tabellerna i Bilaga B ser procenttalen något 

annorlunda ut. Detta beror på att procenttalen räknats ut på nytt i tabellen ovan för att 

öka jämförbarheten med Ask och Axs studie. I Bilaga 2 överstiger summan av 

procenttalen för respektive delfråga ibland 100 %. Detta skedde i de fall det kommit in 

fler svar per delfråga än antalet respondenter (som var 29), då det var möjligt för 

respondenten att kryssa i fler än ett svar per delfråga. Ovan har procenttalen räknats ut 

genom att dividera antal svar per svarsalternativ för delfrågan med det totala antalet svar 

per delfråga. Precis som för Ask och Axs undersökning.  

 

Fråga 1 Författarens undersökning

SJK BK FE ABC

1.1 Prissättning mot marknaden 61% 26% 10% 3%

1.2 Internprissättning 45% 17% 38% 0%

1.3 Köpa in tillverka självbeslut 55% 23% 16% 7%

1.4 Val av tillverkningssätt/metod 40% 13% 40% 7%

1.5 Order/offertgivning 60% 27% 10% 3%

1.6 Budgetering 47% 20% 33% 0%

Resultat/lönsamhetsuppföljning

1.7 - per produkt/produktgrupp 71% 16% 10% 3%

1.8 - per kundgrupp/segment 57% 23% 17% 3%

1.9 - per marknad 50% 20% 30% 0%

1.10 Produktval (tex "komma till" 48% 21% 31% 0%

och "falla bort" analyser)

1.11 Val av tillverkningskvantiteter 45% 3% 48% 3%

1.12 Kostndskontroll 70% 7% 23% 0%

1.13 Lagervärdering 76% 3% 21% 0%

1.14 Investeringskalkylering 23% 27% 47% 3%

vid nyinvesteringar

1.15 Investeringskalkylering 27% 20% 53% 0%

vid ersättningsinvesteringar

1.16 Marknadsföring/ 20% 7% 73% 0%

försöljnings-strategier

1.17 Val av distributionskanal 7% 3% 90% 0%

1.18 Val av transportsätt 14% 4% 82% 0%

1.19 Beräkning av produktkostnader 40% 17% 43% 0%

för framtida produkter som är i

FoU-stadiet
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Fråga nr 2 

Det finns även fler överlag något nyare kalkylmetoder. Ange vilka av dessa 

Ert företag har provat eller planerar att prova. Om ni provat andra metoder 

än de som nedan finns angivna, vänligen kryssa i rutan "Annan/andra 

kalkmetoder tillämpas", samt specificera vilken/vilka detta/dessa är i 

kommentarsfältet. 

Antal 

svar 

Har ej provat eller planerar att prova någon av nedstående metoder. 

20 

(80,0%) 

Resource Costing/Accounting 1 (4,0%) 

Backflush Costing/Accounting 0 (0,0%) 

Throughput Costing/Accounting 0 (0,0%) 

Life Cycle Costing/Accounting 1 (4,0%) 

Kostnadsorsakare-analyser (Cost-driver analyser) 3 (12,0%) 

Värdekedjeanalyser (Value-Chain analyser) 2 (8,0%) 

Annan/andra kalkmetoder tilämpas 1 (4,0%) 

Summa 

28 

(112,0%) 
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Kommentarer skrivna av respondenterna kring fråga 2  

Har diskuterat möjligheten av life cycle costing som ett säljargument, men saknar i 

dagsläget kompetens/idéer för att ta fram ett underlag för detta 

Transferprismodeller följer de av OECD godkända alternativen. 

 

Fråga nr 3 

Tror ni inom Erat företag att det finns ett positivt samband mellan 

välutvecklade produktkalkyler och lönsamhet? Dvs tror ni att bra 

produktkalkyler bidrar till att öka lönsamheten i företaget? Om annat svar 

än de tre angivna alternativen nedan vill ges, skriv detta svar i 

kommentarsfältet. 

Antal 

svar 

Ja 

27 

(93,1%) 

Nej 2 (6,9%) 
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Ingen åsikt 0 (0,0%) 

Summa 

29 

(100,0%) 

 

 

Kommentarer skrivna av respondenterna kring fråga 3  

Jag är ganska säker på att om vi hade spetsigare kalkylmetoder så skulle vi inte tilvärka 

samtliga artiklar vi gör idag och då skulle vi förhoppningsvis vara ett lönsammare företag. 

Förkalkylerna får ofta ses om en utmaning mot bakgrund av börsbolagens och andra större 

bolags pressade priser mot oss mindre tillverkande företag (100 anställda). Efterkalkylerna 

blir bekräftelser. Det gäller att ha en stor andel av den nisch av produkter som man är bra 

på. Vanligtvis finns det resultatmässigt både bra och dåliga produktet hos de flesta av våra 

kunder.  

Vi stämmer av resultaträkningen mot summan av självkostnadskalkylerna för sålda artiklar 

varje månad för att checka TB, röreseresultat och absorptionen av kostnader. 

Över tid finns sannolikt ett positivt samband för en portfölj av produkter, men styrkan och 

värdet i det korta perspektivet och för en enskild produkt är svårare att bedöma. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer teorin och empirin i föregående kapitel att analyseras för att 

beskriva och förklara eventuella förändringar gällande tillämpade kalkylmetoder inom 

svensk verkstadsindustri.  

Nedan följer jämförelser och analys av svar för respektive fråga från författarens 

undersökning och Ask och Axs studie. Svarsalternativet ”förekom ej” är lika med 

”kalkyleras ej” + ”annan kalkyl” och är nedan betecknat som FE. SJK står för 

självkostnadskalkyl, BK står för bidragskalkyl och ABC för aktivitetsbaserad kalkyl.  

Eftersom bortfallet blev så pass stort så får analysen och förklaringarna till vald 

tillämpning och eventuella förändringar tas med en nypa salt. Inte minst med tanke på 

vad som framkom i bortfallsanalysen, nämligen att ingen garanti kan ges om att urvalet 

ger en representativ bild av populationen och snedvridningar kan således föreligga i 

författarens undersökning. Nedan har det ändå gjorts ett försök att analysera den data 

som ändå finns tillgänglig. 

5.1 Jämförelse med Ask och Axs undersökning 

Fråga 1  

1.1 – Prissättning mot marknaden. 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  65 %  22 %  13 % 

 Författarens undersökning  61 % 26 % 10 % 3 % 

 

Analys: Några större förändringar kan inte tydas. Självkostnadskalkylen är fortfarande 

vanligast förkommande i denna situation. Förmodligen beror det främst på att hänsyn 

vill tas till samtliga av produktens kostnader. Annars kan det vara motiverat att vid 

perioder av svag konjunktur (som varit fallet sedan finanskrisen oktober 2008) att 

endast titta på särkostnaderna med hjälp av en bidragskalkyl. Så länge priset överstiger 

särkostnaden kan i alla fall en del av samkostnaderna täckas. Kanske är det därför 

bidragskalkylen enligt tabellen ökat en aning. 

 

1.2 – Internprissättning 
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SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  56 % 8 % 36 %   

Författarens undersökning 45 % 17 % 38 % 0 % 

 

Analys: Den stora förändringen är här enligt siffrorna att bidragskalkylering mer än 

fördubblats i användning och självkostnadskalkylering tappat ganska mycket. Vid 

frågor gällande ekonomisk intern styrning kan bidragskalkylen enligt teorin vara ett bra 

alternativ. Det kan vara därför metoden eventuellt ökat i popularitet.  

1.3 – Köpa in/ tillverka själv beslut 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  62 % 20 % 18 %   

Författarens undersökning 55 % 23 % 16 % 7 % 

 

Analys: Några direkta förändringar kan inte tydas då ABC också är en variant av 

självkostnadskalkyl. Vid köpa in eller tillverka självbeslut ska företag enligt Atkinson, 

Kaplan, Matsumura, Young (2011, s 120) tillämpa ”relevant cost” – konceptet. Som 

innebär att endast de relevanta kostnaderna som en förändras som följd av beslutet ska 

tas med vid beräkningen. Det kan innebära att självkostnadskalkylen enligt det 

resonemanget tar hänsyn till för mycket kostnader vid sådana tillfällen. Företagen ser 

enligt tabellen ovan inte ut att hålla med om det i vilket fall som helst, då 61 % 

använder någon form av självkostnadskalkyl. Rekommendationen ovan blir väldigt 

situationsanpassad och utser därmed inte någon mest lämpad kalkylmetod vid samtliga 

sådana beslut.  

1.4 – Val av tillverkningssätt 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  58 % 13 % 29 %   

Författarens undersökning  40 % 13 % 40 % 7 % 

 

Analys: Alternativ ”förekom ej” står här enligt tabellen för en ökning med 10 

procentenheter som i det här fallet beror på att igen kalkyl används i denna situation. 

Självkostnadskalkylen med ABC inkluderat står för en minskning av samma storlek. 

Självkostnadskalkylen är fortsatt den mest använda metoden. Många gånger är 

förmodligen val av tillverkningssätt ett beslut med längre tidshorisont, vilket gör 
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självkostnadskalkylen (i någon form) mer lämplig än bidragskalkylen. Att så många 

överhuvudtaget inte använder sig av någon produktkalkyl skulle kunna bero på att 

frågan inte nödvändigtvis rör någon enskild produkt utan kan få konsekvenser för 

många fler produkter. Något som gör tillämpning av en produktkalkyl otillräcklig.  

1.5 – Order / offertgivning 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  69 % 24 % 8 %   

Författarens undersökning 60 % 27 % 10 % 3 % 

 

Analys: Överlag liknande svar, dock antyder tabellen att bidragskalkyleringen ökat en 

aning på självkostnadskalkyleringens bekostnad. Offertgivning blir något liknande med 

extern prissättning, där självkostnadskalkylen enligt teorin rekommenderas för att 

hänsyn ska tas till produktens samtliga kostnader. Så tycks företagen även resonera.   

1.6 – Budgetering 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  58 % 19 % 23 %   

Författarens undersökning 47 % 20 % 33 % 0 % 

 

Analys: Förändringen enligt tabellen är att självkostnadskalkylen tappat drygt 10 

procentenheter som gått till ökning för ”förekom ej”. Budgetering sker många gånger på 

årsbasis enligt Anthony och Govindarajan (2007, s. 380), vilket får ses som en 

tidshorisont som är relativt långt (men det beror på vad det gäller för kostnadsslag). Det 

skulle i sådana fall rekommendera någon form av självkostnadskalkyl, detta för att på 

lång sikt är alla kostnader rörliga och kan påverkas. Så tycks även företagen överlag 

inom verkstadsindustrin tänka. 

 

1.7 – Resultat/lönsamhetsuppföljning – per produkt/produktgrupp 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  64 % 26 % 10 %   

Författarens undersökning 71 % 16 % 10 % 3 % 
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Analys: Självkostnadskalkylen (med ABC inräknat) har enligt tabellen gått fram med 

10 procentenheter och bidragskalkylen har gått tillbaka med lika många procentenheter. 

Något som skulle kunna förklaras av att lönsamhetsbedömningar av olika slag förordas 

av teorin tillämpning av självkostnadskalkylen på längre sikt då alla kostnader kan 

påverkas i styrningen. Dock på kortare sikt rekommenderas bidragskalkylen. Så kanske 

beror det utbredda användandet av någon form av självkostnadskalkyl på att 

lönsamhetsuppföljningen per produkt/produktgrupp är av långsiktigt slag.  

1.8 – Resultat/lönsamhetsuppföljning – per kundgrupp/segment 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  35 % 19 % 46 %   

Författarens undersökning 57 % 23 % 17 % 3 % 

 

Analys: Självkostnadskalkylen (ABC inkluderat) har enligt tabellen ökat med hela 25 

procentenheter, tillämpning av bidragskalkylen är så gott som oförändrad. Den stora 

minskningen enligt siffrorna står ”förekom ej” för. Det är liknande tendenser här som 

det var i 1.7. Eventuellt gäller samma förklaring även här. 

1.9 – Resultat/lönsamhetsuppföljning - per marknad 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  37 % 18 % 46 %   

Författarens undersökning 50 % 20 % 30 % 0 % 

 

Analys: Självkostnadskalkylen ökar med 13 procentenheter enligt siffrorna ovan, 

medan bidragskalkylen ligger kvar på samma nivå. Även denna gång är det ”förekom 

ej” som stod för minskningen. Även om tabellen antyder att själkostnadskalkylen inte är 

lika tillämpad här som i lönsamhetsuppföljningen i 1.7 och 1.8, så är det ändå 

självkostnadskalkylen som dominerar. Möjligtvis av samma skäl. 

1.10 – Produktval (tex ”komma till” och ”falla bort” – analyser) 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  39 % 16 % 45 %   

Författarens undersökning 48 % 21 % 31 % 0 % 
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Analys: Självkostnadskalkylen går enligt tabellen framåt med nästan 10 procentenheter 

bidragskalkylen ökar med drygt 5 procentenheter och ”förekom ej” står för 

minskningen. Självkostnadskalkylen är det klart mest enskilt förekommande 

svarsalternativet vid val av produktmix. Som i regel antas vara av längre tidhorisont 

vilket förmodligen gör att självkostnadskalkylen är att föredra, då alla kostnader kan 

påverkas. Däremot vid ”flaskhals”-problem kan en tillämpning av bidragskalkyl vara 

motiverad, då alla kostnader inte är påverkbara och tidshorisonten är lägre. Detta 

förenklar uträkningarna mycket matematiskt och den mest lönsamma produktmixen är 

den som sammantaget ger högst täckningsbidrag. 

1.11 – Val av tillverkningskvantiteter 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  39 % 11 % 50 %   

Författarens undersökning 45 % 3 % 48 % 3 % 

 

Analys: Självkostnadskalkylen (ABC inräknat) ökar enligt siffrorna med knappt 10 

procentenheter, bidragskalkylen minskar med ungefär motsvarande storlek. ”Förekom 

ej” ser ut att vara så gott som oförändrad. Självkostnadskalkylens utbredda tillämpning 

och bidragskalkylens låga användningsgrad kan bero på tillverkningskvantiteter väljs 

över längre tidshorisont. Endast vid kortare tidhorisont och där alternativkostnaden 

bedöms som låg är bidragskalkylen enligt teorin lämplig. Att ”förekom ej” noterades för 

hela 48 % (41.4% kalkyleras ej, 6.6% annan kalkylmetod) skulle kunna bero på att 

många av de svarande företagen tillverkar direkt mot kundorder och tillämpar därför 

ingen produktkalkyl. En annan eventuell förklaring kan vara att beslut gällande 

tillverknings kvantiteter många gånger kan styras snarare av vad marknaden efterfrågar, 

vilket en produktkalkyl inte ger svar på.  

1.12 - Kostnadskontroll 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  65 % 17 % 18 %   

Författarens undersökning 70 % 7 % 23 % 0 % 
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Analys: Självkostnadskalkylen och ”förekom ej” har enligt tabellen marginellt ökat 

med 5 procentenheter vardera, och bidragskalkylen står för minskningen med 10 

procentenheter. Att självkostnadskalkylen ser ut att dominera så starkt beror troligtvis 

på att det är svårt att ha kontroll över kostnader om produktens samtliga kostnader inte 

beaktas. Det kan också förklara bidragskalkylens eventuella tillbakagång och låga 

användande. 

1.13 - Lagervärdering 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  75 % 10 % 15 %   

Författarens undersökning 76 % 3 % 21 % 0 % 

 

Analys: Självkostnadskalkylen är enligt siffrorna i princip helt oförändrad. 

Bidragskalkylen minskar med 7 procentenheter som gått till en ökning för ”förekom ej” 

med ungefär samma storlek. För att få grepp på hur mycket kapital som binds i lager bör 

förmodligen hänsyn tas till produktens samtliga kostnader, vilket innebär tillämpning av 

någon form av självkostnadskalkyl. Så tycks företagen också resonera. 

1.14 – Investeringskalkylering vid nyinvesteringar  

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  64 % 19 % 17 %   

Författarens undersökning 23 % 27 % 47 % 3 % 

 

Analys: Självkostnadskalkylen (ABC inkluderat) har tappat 38 % enligt tabellen, 

bidragskalkylen har gått framåt med 8 procentenheter och ”förekom ej” med hela 30 

procentenheter. ”Förekom ej” uppgick i författarens undersökning till 47 % (37 

procentenheter ”Annan kalkylmetod” och 10 procentenheter ”Kalkyleras ej”). Se fler 

kommentarer under analysen av fråga 1.15 nedan. 

1.15 – Investeringskalkylering vid ersättningsinvesteringar 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  59 % 19 % 22 %   

Författarens undersökning 27 % 20 % 53 % 0 % 
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Analys: Självkostnadskalkylen har även här tappat dramatiskt enligt tabellen med hela 

32 procentenheter, bidragskalkylen är så gott som oförändrad och förekom ej har stigit 

med 31 procentenheter. ”Förekom ej” uppgick till 53 % av svaren bestående av 13 

procentenheter ”Kalkyleras ej” och 40 procentenheter ”Annan kalkylmetod”. Både i 

fråga 14 och 15 har det rört sig om investeringskalkyler. Alternativen är främst 

produktkalkyler och det kan snarare ses som ett uppvaknande att självkostnadskalkylen 

ser ut att ha tappat mark till förmån för andra kalkylmetoder mer lämpade för 

investeringsbeslut, än att självkostnadskalkylen generellt tappat i förtroende. I 

kommentarerna ifrån respondenterna har två angivit att de tillämpar pay-off kalkyler. 

Författaren tror att även DCF kalkyler är populära att tillämpa vid investeringsbeslut.  

1.16 – Marknadsförings/försäljnings-strategier 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  36 % 13 % 50 %   

Författarens undersökning  20 % 7 % 73 %  0 % 

 

Analys: Enligt tabellen tappar självkostnadskalkylen stort med 16 procentenheter, 

bidragskalkylen minskar med 6 procentenheter men utgör nästan en halvering. De stora 

tappen har enligt siffrorna lett till den stora ökningen för ”förekom ej” med 23 

procentenheter. ”Förekom ej” består till 63 procentenheter ”Kalkyleras ej” och 10 

procentenheter ”Annan kalkyl” i författarens undersökning. Även denna fråga gällande 

marknadsförings och försäljningsstrategier ser inte heller ut att vara någon klassisk 

produktkalkylfråga. Och vanligast är alltså enligt författarens undersökning att inte 

kalkylera alls i dessa frågor. 

1.17 – Val av distributionskanal 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  22 % 6 % 72 %   

Författarens undersökning 7 % 3 % 90 %  0 % 

 

Analys: Självkostnadskalkylen tappar 15 procentenheter enligt siffrorna vilket utgör 

drygt två tredjedelar av tidigare storlek. Bidragskalkylen tappar bara 3 procentenheter, 
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men hade inte så mycket fallhöjd. Ökningen med 18 procentenheter för ”förekom ej” 

ger att hela 90 % av företagen hamnat inom svarsalternativet. Som till 73 procentenheter 

består av ”Kalkyleras ej” och 17 procentenheter ”Annan kalkyl”. Val av 

distributionskanal tycks inte heller vara någon direkt typisk kalkylfråga. Även om 27 % 

tillämpar någon form av kalkyl. 

1.18 – Val av transportsätt 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  25 % 8 % 67 %   

Författarens undersökning 14 % 4 % 82 % 0 % 

 

Analys: Mönstret upprepar sig och själkostnadskalkylen tappar enligt siffrorna stort 

med 11 procentenheter och bidragskalkylen halveras, även om minskning bara är 3 

procentenheter. Och ”Förekom ej” går fram stort med 16 procentenheter och noteras för 

82 % av svaren. Dessa 82 % består av till 61 procentenheter av ”Kalkyleras ej” och 21 

procentenheter ”Annan kalkyl”. Val av transporsätt kalkylerar majoriteten alltså inte för 

och kan därför inte heller betraktas som en typisk kalkylfråga, även om nästan 40 % 

tillämpar någon variant av kalkyl. 

1.19 – Beräkning av produktkostnader för framtida produkter som är i FoU-stadiet 

   

SJK BK FE ABC 

Ask och Axs undersökning  58 % 12 % 30 %   

Författarens undersökning 40 % 17 % 43 %  0 % 

 

Analys: Självkostnadskalkylen tappar enligt tabellen ordentligt även i denna fråga, dock 

kan inga större förändringar tydas för bidragskalkylen. Och ”Förekom ej” ser ut att 

fortsatt vara på frammarsch med en ökning på 13 procentenheter och noteras för 43 % 

av svaren. Av dessa 43 % så är 30 procentenheter orsakade av ”Kalkyleras ej” och 10 

procentenheter ”Annan kalkyl”. Så 70 % använder ändå någon form av kalkyl vid 

beräkning av produktkostnader för framtida produkter som är i FoU-stadiet. De 

resterande 30 % kanske avstår med tanke på den osäkerhet som finns kring framtida 

produkter överhuvudtaget, vilket således gör det svårkalkylerat. Target costing kan 

eventuellt de 10 % som angett ”annan kalkyl” tillämpa. Då metoden är ett bra verktyg 
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för att minska produktionskostnaderna för produkten. Detta samtidigt som metoden 

också är konsumentorienterad då ett kostnadsmål för vad konsumenterna är beredda att 

betala identifieras och vilka funktioner som efterfrågas och bör ingå för den kostnaden. 

Fråga 2 

I denna fråga bads respondenten ange om någon eller några av metoderna nedan prövats 

eller som de planerat att prova.  

 Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) 

 Resource Costing/Accounting 

 Backflush Costing/Accounting 

 Throughput Costing/Accounting 

 Life-Cycle Costing/Accounting 

 Kostnadsorsakare-analyser (Cost-Driver Analysis) 

 Värdekedjeanalyser (Value-Chain Analysis) 

Det gick även att kryssa i rutorna ”Har ej provat eller planerar att prova någon av 

nedstående metoder.” och ”Andra metoder” som respondenten även hade möjlighet att 

ange. I Ask och Axs undersökning framkom ”Target Costing” på så sätt. Medan i 

författarens undersökning angavs aldrig vilken metod det rörde sig om. Det bidrar med 

en tom ruta nedan. Ytterligare ett sådant bidrag är, som tidigare nämnts, att i författarens 

undersökning fanns aktivitetsbaserad kalkylering med som svarsalternativ redan i fråga 

1 och är därför struken som alternativ i denna fråga. Detta tillskillnad ifrån Ask och Axs 

undersökning. Nedan presenteras svaren ur Ask och Axs undersökning (A & A U) och 

författarens egen undersökning (FU). Procenttalen i författarens undersökning har 

räknats om enligt samma sätt som gjordes i fråga 1 för att öka jämförbarheten. Dessa 

procenttal ser därmed inte exakt ut som de gjorde och redogjordes för i empirin (se 

stycke 4.3 under rubriken ”Kommentar till svarens presentation” s.43)     
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Analys: Den stora skillnaden som framgår i tabellen ovan utgörs av den stora ökningen 

för ”Har ej provat eller planerar att prova någon av nedstående metoder”. Det kan 

tyckas en smula märkligt då de nyare metoderna var ett resultat av ”relevance lost”-

debatten och framtogs för att bättre kunna avbilda företagsmiljön. Ökningen skulle 

kunna bero på två saker. 

1. Antingen så håller företagen inte med om att de mer traditionella metoderna inte 

fångar upp den förändrade företagsmiljön eller att de nyare metoderna i vart fall 

inte lyckas tillräckligt mycket bättre för att det ska vara värt att byta. 

2. Eller så saknas kompetens och kunskap för hur dessa metoder ska 

implementeras och användas.  

Att det i alla fall finns behov av mer tillförlitliga kalkylmetoder får stöd av en 

kommentar ifrån en respondent i författarens undersökning under fråga 3 som löd: ”Jag 

är ganska säker på att om vi hade spetsigare kalkylmetoder så skulle vi inte tillverka 

samtliga artiklar vi gör idag och då skulle vi förhoppningsvis vara ett lönsammare 

företag.” 

Att Backflush Costing inte angavs av något företag eventuellt kan bero på att de 

förhållandevis få företag som svarade på enkäten inte tillämpar JIT (just in time) och har 

således ingen anledning att tillämpa metoden. Backflush Costing kanske heller inte är 

ett så vanligt kalkylbegrepp. Så det skulle kunna vara så att något av de svarade 

företagen tillämpar någon variant av metoden, men kallar det för något annat. 

Eftersom Throughput Costing påminner så pass mycket om vanlig bidragskalkylering 

kan det ligga närmre till hands att tillämpa den metoden istället. Eller så är inte 

företagen av den uppfattningen att kostnader för direkt arbete är volymoberoende, vilket 

Throughput Costing antar. Det är också möjligt att företagen helt enkelt inte känner till 

A & A U F U

Har ej povat eller planerar att prova någon av nedstående metoder. 54% 71%

Resource costing/accounting 1% 4%

Backflush Costing/Accounting 1% 0%

Throughput Costing/Accounting 1% 0%

Life Cycle Costing/Accounting 1% 4%

Kostnadsorsakare-analyser (Cost-driver analyser) 16% 11%

Värdekedjeanalyser (Value-Chain analyser) 3% 7%

Target costing 1%

Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) 23%

Annan/andra kalkmetoder tilämpas 4%
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metoden överhuvudtaget, då den inte nämns i första taget i en grundläggande bok om 

kalkylering. 

Det låga användandet av Life-Cycle Costing kan eventuellt bero på att de svarande 

företagen inte har särskilt stora planerings- och utveklingskostnader som annars gör att 

metoden blir extra betydelsefull. Metoden är väldigt omfattande och tillämpas under 

hela produktens livstid ifrån vaggan till graven. Det är möjligt att en del företag nöjt sig 

med att endast använda en eller två av de 3 kalkylmetoderna inom Life-Cycle Costing, 

som tex Target Costing. 

Kostnadsorsakare- och värdekedjeanalyser noterades för ett fortsatt någorlunda utbrett 

användande. Framförallt för kostnadsorsakare-analyser med 11 % som dock enligt 

siffrorna backat 5 % procentenheter, medan värdekedjeanalysen noterades för 7% men 

stod för dubblering av användande. Att metoderna ändå är någorlunda populära är 

förmodligen att de bidrar med information som mer traditionella produktkalkylmetoder 

inte ger.  

Beträffande kostnadsorsakare-analyser är det förmodligen att kritiska kostnadsdrivare 

uppmärksammas som ger viktigt beslutsunderlag för strategiska beslut. 

Värdekedjeanalysen med sitt relativt breda perspektiv kan synliggöra aspekter som är 

relevanta för beslut. Det kan t.ex. vara strategiska insikter då metoden inkluderar 

marknadsstrukturen, tillskillnad ifrån mer traditionella metoder. Och därför kan dessa 

båda metoder vara lämpade att använda tillsammans med någon av 

produktkalkylmetoderna, men knappast ersätta dem.  

I övrigt är skillnaderna marginella i tabellen ovan. Analys av den aktivitetsbaserade 

kalkyleringens utveckling följer nedan i 5.2. 

 Eftersom författaren inte kunde finna tillförlitliga källor för Resource costing så finns 

inget underlag för analys av metodens användandegrad. 

Fråga 3 

Denna korta fråga behandlar kalkylens roll och betydelse för företags lönsamhet. 

Respondenten bads att svara ja eller nej på om de inom deras företag trodde att det finns 

ett positivt samband mellan välutvecklade produktkalkyler och lönsamhet. Det var även 

möjligt att svara ”Ingen åsikt”. Nedan följer svaren ur Ask och Axs undersökning, samt 

författarens egen enkätundersökning. 
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Analys: Skillnaderna enligt siffrorna är mycket små. Antalet respondenter som svarat Ja 

har enligt tabellen ovan minskat med 3 procentenheter och Nej ökat med 4 

procentenheter och Ingen åsikt har gått ner 1 procentenhet och är därmed nere i 0 %.  

5.1.1 Statistisk värdering 

Statistiker har enligt Körner och Wahlgren (2005, s. 22-23) utvecklat metoder som 

möjliggör bestämning av den statistiska felmarginalen enbart med utgångspunkt från 

den kunskap ett enda stickprov ger. Genom att addera och subtrahera felmarginalen med 

värdet som framkommit i den statistiska undersökningen, erhålls ett intervall för vad det 

sanna värdet kan vara. Dessa intervall kan vara av olika stor konfidensgrad eller 

säkerhet. En vanlig konfidentsgrad är 95 %, som innebär att det sanna värdet med 95 % 

säkerhet finns inom intervallet, enligt Rudberg (1993, s.146). Följaktligen finns det en 5 

% risk att det sanna värdet är mer eller mindre än vad intervallet anger. Dock bland 

annat under förutsättningen att urvalet framtagits genom ett sannolikhetsurval. Det kan 

enligt Körner och Wahlgren (2005, s.22) t ex göras genom ett stratifierat slumpmässigt 

urval, vilket författaren tillämpat i undersökningen.  

Men Ribe (1992, s. 9) skriver att dessa felmarginaler, eller osäkerhetsintervall som det 

också kallas, inte säger allt. Ribe menar att felmarginalen endast tar hänsyn till 

urvalsfelen, som beror på den slumpmässiga osäkerheten genom att urval används. Det 

finns andra sorters osäkerhet som felmarginalen inte beaktar. Det t ex kan röra sig om 

att respondenterna inte förstår frågan eller att ett bortfall i undersökningen skett, som 

medför att kännedom om vad de skulle ha svarat inte finns. Körner och Wahlgren 

(2005, s.22) benämner dessa bias för systematiska fel.  

Frågorna i undersökningen tror författaren inte var särskilt svårförståliga. Däremot kan 

svarsalternativen i fråga 2 vara en källa till missförstånd, då kalkylmetoderna inte är så 

vanligt förekommande i litteratur kring kalkylering. Men framförallt blev det ett mycket 

stort bortfall, vilket medför att en felmarginal för de erhållna svaren inte säger så 

mycket om den faktiska osäkerheten kring siffrorna. Därför kommer dessa 

felmarginaler inte att räknas ut.  

Ja Nej Ingen åsikt

Ask och Axs undersökning 96% 3% 1%

Författarens undersökning 93% 7% 0%
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Om en tillförlitlig felmarginal däremot var möjlig att räkna ut så skulle enligt Ribe 

(1992, s. 9) en bedömning av om förändringen är statistiskt signifikant eller ej kunna 

göras. Vilket innebär att om det statistiskt kan bevisas att en förändring verkligen skett, 

eller om förändringen skulle kunna förklaras av urvalsfel. Detta genom att studera om 

förändringen är utanför felmarginalen eller inte. Om den är det är förändringen 

statistiskt signifikant.  

Sedan ska inte heller glömmas bort att även Ask och Axs undersökning har ett 

betydande bortfall. Även om det är klart mindre så finns det mer osäkerhet kring 

siffrorna än endast de slumpmässiga felen. 

5.2 Jämförelser med Henrik Nehlers studie 

I författarens studie uppskattas att endast 2 av 29 (7 %) implementerat ABC-kalkylen. 

Anledningen till att det endast kan uppskattas är att ingen kännedom finns om vilka 

företag som svarat vad. Men det är högst troligt att det i alla fall rör sig om två företag 

då 2 svar noterats för ABC i två av delfrågorna i fråga 1. Utöver det finns det 5 

delfrågor där ett företag angett tillämpning av ABC. Det troliga är att det är ifrån dessa 

två företag svaren kommer än att det är 5 andra företag som endast använder ABC vid 

en delfråga. Författaren drar därmed slutsatsen att inget av de svarande företagen 

implementerat ett fullständigt ABC-system.  

23 % angav i Ask och Axs undersökning 1997 att de provat eller planerade att prova 

ABC-kalkylering. 8 år senare var siffran nere på 16 % i Henrik Nehlers studie, även om 

frågan var mindre vid formulerad och endast undrade hur många företag som 

implementerat ABC-kalkylen och inte hur många som planerade att göra det. Ytterligare 

8 år senare är siffran nere på 7 %, dock med låg svarsfrekvens och få antal svar, vilket 

gör slutsatserna skakiga. Frågan var heller inte så vid som i Ask och Axs undersökning   

Siffran skulle kunna vara i underkant pga. den eventuella underrepresentationen av 

större företag som framkom i bortfallsanalysen och därmed orsaka att ABC kalkylens 

tillämpningsgrad underskattas i författarens undersökning. 

Detta då företagets storlek har pekats ut som en av faktorerna som styr om företaget 

väljer att tillämpa ABC eller ej. Det beror på att större företag har mer resurser, större 

kontaktnät och större kunskap. Något som underlättar en implementering. Det låga 

användandet av ABC kan också kopplas till det låga användandet av kalkyler 
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överhuvudtaget i författarens undersökning vad det gäller strategisk styrning (fråga 

1.16) och budgetering (fråga 1.6). Företag som ser dessa båda frågor som centrala för 

kalkylens användning är mer benägna att lägga ner tid och resurser på att implementera 

ABC. Detta för att företagen ställer högre krav på att kalkylen ska vara noggrann och 

korrekt om den används som styrinstrument. 

Att ABC-kalkylen eventuellt inte blivit mer utbrett tillämpad kan bero på att den är en 

relativt komplex kalkylmetod. En implementering är förenat med stora insatser av 

arbete, tid och pengar. Och det fodrar stor kunskap för att kunna genomföra 

implementeringen. Därför avstår säkert många företag ifrån att göra det. För annars är 

metoden troligtvis en mer träffsäker variant av den traditionella självkostnadskalkylen 

som gör grova antaganden som tex att omkostnader är volymberoende. Det kan också 

möjligtvis vara så att de svarande företagen överlag har aktiviteter som inte är 

homogena, vilket ABC-metoden förutsätter. Eller kanske präglas eventuellt företagens 

aktiviteter av stora förändringar. Något som kan göra metoden komplicerad då företag 

löpande måste se över och korrigera kalkylstrukturen för att upprätthålla precisionen. 

ABC-kalkylering kan också föranleda till att olika styrproblem uppstår, då det 

organisatoriskt kan vara komplicerat att fördela ansvar efter aktiviteter. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser analysen resulterat i. Vidare ges även tips till 

fortsatta studier. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och förklara vilka kalkylmetoder företag i 

allmänhet inom verkstadsindustrin i Sverige väljer att tillämpa. Och även ge en bild av i 

vilken riktning förändringarna av kalkylmetoderna gått de senaste 15 åren och om 

kalkylens roll och betydelse har förändrats under perioden. Inte minst med tanke på 

”relevance lost” – debatten.  

För att ge svar på detta har en enkätundersökning genomförts inom Svensk 

verkstadsindustri. Denna enkätundersökning jämfördes sedan med tidigare studier av 

Ask och Ax 1997 och Henrik Nehler 2005. Dock blev bortfallet för stort för att med 

större precision kunna ge svar på de exakta tillämpningarna av kalkylmetoder och de 

förändringar som eventuellt skett inom svensk verkstadsindustri de senaste 15 åren. 

Dessutom har inte någon möjlighet funnits att bedöma huruvida väl de svarande 

representerar den svenska verkstadsindustrin. Det kan ha varit så att det uppstått 

skevheter genom att t.ex. främst mindre företag besvarat enkäten. 

Men enkätundersökningen antyder att den traditionella självkostnadskalkylen fortsatt 

har en stark ställning. Detta gäller vid nästan samtliga situationer som angavs i enkäten, 

förutom vid kalkylering av investeringar, marknadsförings och försäljningsstrategier, 

val av distributionskanal, samt val av transportsätt. Det är ett liknande mönster som Ask 

och Ax fick fram i deras undersökning. Den förändring som kan antydas är främst att 

traditionell självkostnadskalkylering inte längre tillämpas vid investeringsbeslut i 

samma utsträckning. Däremot har den eventuellt blivit vanligare förekommande vid 

resultat/lönsamhetsuppföljning - per kundgrupp/segment och – per marknad. Samt även 

vid val av tillverkningskvantiteter och kostnadskontroll. 

Användandet av bidragskalkylering i författarens undersökning är ungefär detsamma 

som i Ask och Axs undersökning och därmed kan inga direkta förändringar antydas. 

Metoden var enligt undersökningen vanligast förekommande vid extern prissättning, 
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order/offertgivning, resultat/lönsamhetsuppföljning – per kundgrupp segment, samt vid 

nyinvesteringar.  

ABC-kalkylen, som annars är en mer modifierad version av självkostnadskalkyl, har 

enligt resultatet gått bakåt en del. Men det bör dock tilläggas att den eventuella 

underrepresentationen av större företag (som framkom i bortfallsanalysen och 

analyskapitlet) kan orsaka att ABC kalkylens tillämpningsgrad underskattas i 

författarens undersökning. Detta då företagets storlek pekats ut som en av faktorerna 

som styr om företaget väljer att tillämpa ABC eller ej. Som beror på att större företag 

har mer resurser, större kontaktnät och större kunskap. Något som förenklar en 

implementering av ABC.  

Vad det gäller de övriga metoderna, alltså ”Resource costing”, ”Backflush costing”, 

”Throughput costing”, ”Life cycle costing”, ”Cost-Driver analysis”, ”Value-Chain 

anlysis” och ”Target costing”, kan inga direkta förändringar antydas. Den mest populära 

av dessa metoder är enligt författarens underökning alltjämt ”Cost-driver analysis”. 

Övriga metoder noteras fortsatt med ett mycket lågt användande, dock något mer för 

”Value-Chain analysis”.  

Kalkylens roll och betydelse ser inte ut att ha förändrats särskilt mycket. Företagen 

inom svensk verkstadsindustri tror därmed fortsatt på att det finns ett positivt samband 

mellan välutvecklade produktkalkyler och lönsamhet.  

6.2 Tips till fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att genom en fallstudie studera hur ett eller kanske några fler 

företag, som genomgått en betydande förändring av tillämpade kalkyler, arbetat för att 

på ett bättre sätt fånga upp de förändrade förutsättningarna inom företaget och dess 

miljö.  
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Bilagor 

Bilaga A - Svar med diagram från Ask och Axs undersökning 

Fråga 1 

1.1 Prissättning mot marknaden

 

1.1 Internprissättning 

 

1.2 Köpa in/tillverka själv beslut 

 

1.3 Val av tillverkningssätt/metod 

65% 

22% 

13% 

Svar 1.1 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal svar 
162 

56% 

8% 

36% 

Svar 1.2 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
154 

62% 
20% 

18% 

Svar 1.3 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
158 



  
 

II 

 

 

1.4 Order/offertgivning 

 

1.5 Budgetering 

 

 

1.6 Resultat/lönsamhetsuppföljning – per produkt/produktgrupp 

58% 
13% 

29% 

Svar 1.4 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
156 
 

69% 

24% 

8% 

Svar 1.5 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
169 

58% 19% 

23% 

Svar 1.6 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
160 



  
 

III 

 

 

 

1.7 Resultat/lönsamhetsuppföljning – per kundgrupp/segment 

 

1.8 Resultat/lönsamhetsuppföljning – per marknad 

 

1.9  Produktval 

64% 

26% 

10% 

Svar 1.7 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
159 

35% 

19% 

46% 

Svar 1.8 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
155 

37% 

18% 

46% 

Svar 1.9 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
153 



  
 

IV 

 

 

1.10 Val av tillverkningskvantiteter 

 

1.11  Kostnadskontroll 

 

 

1.12  Lagervärdering 

39% 

16% 

45% 

Svar 1.10 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
160 

39% 

11% 

50% 

Svar 1.11 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
156 

65% 

17% 

18% 

Svar 1.12 

Själkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
158 
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1.13  Investeringskalkyl – nyinvesteringar 

 

1.14  Investeringskalkyl – ersättningsinvesteringar 

 

1.15  Marknadsföringsstrategier 

75% 

10% 

15% 

Svar 1.13 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
154 

64% 

19% 

17% 

Svar 1.14 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
121 

59% 19% 

22% 

Svar 1.15 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
121 



  
 

VI 

 

1.16  Val av distributionskanal 

 

1.17  Val av transportsätt 

 

 

1.18  Produktkostnader i FoU-stadiet 

36% 

13% 

50% 

Svar 1.16 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
121 

22% 

6% 

72% 

Svar 1.17 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
119 
 

25% 

8% 

67% 

Svar 1.18 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
119 
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58% 

12% 

30% 

Svar 1.19 

Självkostnadskalkyl

Bidragskalkyl

Förekom ej

Antal Svar 
158 
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Bilaga B -  Svar och diagram från författarens egen undersökning 
Fråga 1 

1. Prissättning mot marknaden Antal svar 

Kalkyleras ej 1 (3,4 %) 

Bidragskalkyl 8 (27,6%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 19 (65,5%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 1 (3,4 %) 

Annan kalkylmetod, 2 (6,9 %) 

Summa 31 (106,9%) 

 

2. Internprissättning Antal svar 

Kalkyleras ej 10 (34,5%) 

Bidragskalkyl 5 (17,2%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 13 (44,8%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0%) 

Annan kalkylmetod, 1 (3,4 %) 

Fråga 1.1 



  
 

IX 

Summa 29 (100,0%) 

 

3. Köpa in/tillverka själv beslut Antal svar 

Kalkyleras ej 4 (13,8%) 

Bidragskalkyl 7 (24,1%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 17 (58,6%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 2 (6,9 %) 

Annan kalkylmetod, 1 (3,4 %) 

Summa 31 (106,9%) 

 

Fråga 1.2 

Fråga 1.3 
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4. Val av tillverkningssätt/metod Antal svar 

Kalkyleras ej 11 (37,9%) 

Bidragskalkyl 4 (13,8%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 12 (41,4%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 2 (6,9 %) 

Annan kalkylmetod, 1 (3,4 %) 

Summa 30 (103,4%) 

 

5. Order/offertgivning Antal svar 

Kalkyleras ej 2 (6,9 %) 

Bidragskalkyl 8 (27,6%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 18 (62,1%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 1 (3,4 %) 

Annan kalkylmetod, 1 (3,4 %) 

Summa 30 (103,4%) 

Fråga 1.4 



  
 

XI 

 

6. Budgetering Antal svar 

Kalkyleras ej 8 (27,6%) 

Bidragskalkyl 6 (20,7%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 14 (48,3%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0 %) 

Annan kalkylmetod, 2 (6,9 %) 

Summa 30 (103,4%) 

 

7. Resultat/lönsamhetsuppföljning per produkt/produktgrupp Antal svar 

Kalkyleras ej 2 (6,9 %) 

Fråga 1.5 

Fråga 1.6 



  
 

XII 

Bidragskalkyl 5 (17,2%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 22 (75,9%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 1 (3,4 %) 

Annan kalkylmetod, 1 (3,4 %) 

Summa 31 (106,9%) 

 

8. Resultat/lönsamhetsuppföljning per kundgrupp/-segment Antal svar 

Kalkyleras ej 4 (13,8%) 

Bidragskalkyl 7 (24,1%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 17 (58,6%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 1 (3,4%) 

Annan kalkylmetod, 1 (3,4%) 

Summa 30 (103,4%) 

Fråga 1.7 
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9. Resultat/lönsamhetsuppföljning per marknad Antal svar 

Kalkyleras ej 8 (27,6%) 

Bidragskalkyl 6 (20,7%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 15 (51,7%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0 %) 

Annan kalkylmetod, 1 (3,4 %) 

Summa 30 (103,4%) 

 

 

Fråga 1.8 

Fråga 1.9 
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10. Produktval (tex "komma till" och "falla bort" analyser) Antal svar 

Kalkyleras ej 8 (27,6%) 

Bidragskalkyl 6 (20,7%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 14 (48,3%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0 %) 

Annan kalkylmetod, 1 (3,4 %) 

Summa 29 (100,0%) 

 

11. Val av tillverkningskvantititeter Antal svar 

Kalkyleras ej 12 (41,4%) 

Bidragskalkyl 1 (3,4 %) 

Traditionell självkostnadskalkyl 13 (44,8%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 1 (3,4 %) 

Annan kalkylmetod, 2 (6,9 %) 

Fråga 1.10 



  
 

XV 

Summa 29 (100,0%) 

 

12. Kostnadskontroll Antal svar 

Kalkyleras ej 4 (13,8%) 

Bidragskalkyl 2 (6,9 %) 

Traditionell självkostnadskalkyl 21 (72,4%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0%) 

Annan kalkylmetod, 3 (10,3%) 

Summa 30 (103,4%) 

 

Fråga 1.11 

Fråga 1.12 
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13. Lagervärdering Antal svar 

Kalkyleras ej 2 (6,9%) 

Bidragskalkyl 1 (3,4%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 22 (75,9%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0%) 

Annan kalkylmetod, 4 (13,8%) 

Summa 29 (100,0%) 

 

14. Investeringskalkylering vid nyinvesteringar Antal svar 

Kalkyleras ej 3 (10,3%) 

Bidragskalkyl 8 (27,6%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 7 (24,1%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 1 (3,4%) 

Annan kalkylmetod, 11 (37,9%) 

Summa 30 (103,4%) 

Fråga 1.13 
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15. Investeringskalkylering vid ersättningsinvesteringar Antal svar 

Kalkyleras ej 4 (13,8%) 

Bidragskalkyl 6 (20,7%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 8 (27,6%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0%) 

Annan kalkylmetod, 12 (41,4%) 

Summa 30 (103,4%) 

 

 

 

 

 

Fråga 1.14 

Fråga 1.15 
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16. Marknadsförings/försäljnings-strategier Antal svar 

Kalkyleras ej 19 (65,5%) 

Bidragskalkyl 2 (6,9%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 6 (20,7%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0%) 

Annan kalkylmetod, 3 (10,3%) 

Summa 30 (103,4%) 

 

17. Val av distributionskanal Antal svar 

Kalkyleras ej 22 (75,9%) 

Bidragskalkyl 1 (3,4%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 2 (6,9%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0%) 

Annan kalkylmetod, 5 (17,2%) 

Summa 30 (103,4%) 

Fråga 1.16 



  
 

XIX 

 

18. Val av transportsätt Antal svar 

Kalkyleras ej 17 (60,7%) 

Bidragskalkyl 1 (3,6%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 4 (14,3%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0%) 

Annan kalkylmetod, 6 (21,4%) 

Summa 28 (100,0%) 

 

 

 

 

 

Fråga 1.17 

Fråga 1.18 
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19. Beräkna produktkostnader för framtida produkter som är i FoU 

Stadiet Antal svar 

Kalkyleras ej 10 (34,5%) 

Bidragskalkyl 5 (17,2%) 

Traditionell självkostnadskalkyl 12 (41,4%) 

ABC-kalkyl (aktivitetsbaserad kalkylering) 0 (0,0%) 

Annan kalkylmetod, 3 (10,3%) 

Summa 

30 

(103,4%) 

 

 

Kommentarer skrivna av respondenterna kring fråga 1  

Vi har idag en hemsnickrad kalkylmetod som utgår från marknadspriset och sen räknar vi 

baklänges för att bryta ner kalkylen. Detta är ingen bra metod så vi håller på med en 

övergång till ABC-kalkylering 

14 och 15 Pay off kalkyler 

14 & 15 pay-off 

 

Fråga 1.19 


