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Sammanfattning 

Titel: Produktkalkylering – en intervjustudie i små tillverkande företag 

Författare: Sofie Engelbrekt och Susanna Svensson 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Elin Funck 

 

Mycket litteratur riktar sig åt större företag med antagandet om att det är applicerbart även för 

mindre företag. I Sverige finns det fem gånger så många små företag jämfört med stora och 

medelstora företag. Mer fokus borde riktas mot små företag. Det finns vissa för- och nackdelar 

som små företag ofta möter, då de dels har storleksbetingade nackdelar så som begränsade 

resurser och dels kunskapsrelaterade brister. Små företag tillverkar ofta kundanpassade 

produkter i mindre order. Små företag har även storleksbetingade fördelar då de ofta har färre 

beslutsnivåer samt möjligheter till närmre relation till både kund och marknad. Vi har studerat 

hur små tillverkande företag använder produktkalkyler genom att beskriva och förklara 

kalkyluppbyggnad, användningsområde samt vad som upplevs svårt vid kalkylering. 

Datainsamling har genomförts genom en kvalitativ ansats och en semistrukturerad 

intervjuform. Fokus har varit att förstå företagens syn på produktkalkyler och materialomfånget 

sträcker sig till 15 företag med varierande tillverkning. Slutligen kan studien visa att fullständig 

kostnadsfördelning med påläggsmodellen förekommer vid flera fall. Många använder maskiner 

eller moment som kostnadsställen där direkta och indirekta tillverkningskostnader allokeras, 

vilket kan ses som en konsekvens av en ökad automatisering och minskad andel direkt lön. Det 

förekommer även företag som enbart ser till produkternas särkostnader och därmed inte har 

fullständig kostnadsfördelning. Ingen av företagen använder ABC-kalkyler, vilka anses vara 

mer komplexa och resurskrävande, vilket kan anse begränsa små företags möjligheter att 

implementera sådan modell. Det går ändå att se att små företag kan applicera modellerna som 

är utvecklade för större företag, även om kalkylerna är utvecklade och anpassade till företagens 

egna förutsättningar. 

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, produktkalkylering, små företag, kalkylsyfte, kalkylsvårigheter.  
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning där produktkalkylering definieras 

och en överblick över dess historiska utformning, konsekvenser av felaktig kostnadsfördelning 

samt definition och karaktäristiska drag för små företag. Sedan presenteras en 

problemdiskussion som sammankopplar användningsområden, konsekvenser och tidigare 

forskning kring mindre företag och varför det är intressant att studera. Till sist presenteras 

studiens problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Avsikten är att studera huruvida produktkalkylering används i små företag.  

Ekonomistyrning handlar om att avsiktligt leda företaget i en viss riktning för att nå ett utsatt 

mål. Det inkluderar såväl planering som uppföljning av företaget och är en viktig del för att nå 

långsiktighet i ett företag. Ekonomistyrningssystem kan variera i hur de implementeras och 

följs i enlighet med ett företags strategier. Vanligt är att det innehåller bland annat budgetering, 

kalkylering och redovisning (Anthony et al. 2014).  

 

Kalkylering inkluderar både produkt- och investeringskalkyler. Denna studie fokuserar endast 

på produktkalkylering som i litteraturen definieras som beräkning av intäkter och/eller 

kostnader för kalkylobjekt som kan användas vid olika kalkylsituationer (Ask & Ax 1997). 

Kalkylering har en lång historia tillbaka i tiden och början till den kalkylering som används 

idag tog sin form i början av 1900-talet, då kalkyler och dess innebörd uppdagas betydligt mer 

jämfört med tidigare. 1938 utvecklades EP (enhetliga principer för självkostnadsberäkningar), 

med syfte att utveckla en standard kring produktkalkyler där alla kostnader skall inkluderas. 

Bakgrunden till EP var att produktkalkylers inflytande och användning skulle öka samt att en 

god och fullständig kunskap om kostnaderna i en verksamhet ansågs nödvändigt för att utveckla 

en sund konkurrens mellan företag. Efter EP skedde relativt lite och intresset för 

produktkalkyleringen avtog, trots stora förändringar både i ekonomistyrningen och i 

omvärlden. En ökad automatisering resulterade i en större andel bundet kapital och minskning 

av direkt lön. Produkters livslängd blev allt kortare och en ökad globalisering medförde en allt 

hårdare konkurrens (Paulsson Frenckner & Samuelsson 1984). 

Produktkalkylering fick dock nytt fokus igen under 1980-talet då stark kritik riktades mot att 

produktkalkylering i Amerikanska företag inte utvecklats i takt med omvärlden och en debatt 

kring ”Relevance lost” inleddes som resulterade i utvecklingen av aktivitetsbaserad kalkylering 
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som medförde ny uppmärksamhet kring produktkalkylering och dess innebörd. Kritik för och 

emot den förlorande relevansen diskuterades flitigt, likaså om relevansen även var förlorad i 

svenska företag (Ask & Ax 1997). Ytterligare diskussion kom på 1990-talet då japanska 

företags framgångar och framgångsrecept uppmärksammades, där speciellt fokus riktades mot 

ledning, produktion och lagerstyrning. Begrepp som målkostnad, Kaizen och just-in-time 

uppmärksammades (Ax & Ask 1995). 

 

Vid utformning av kalkylmodeller diskuteras det fortfarande kring för- och nackdelar om vilken 

den mest lämpade modellen är och konsekvenserna en vald modell medför. Fokus bör riktas 

mot företagets förutsättningar samt tänkta användningsområden. Produktkalkylering kan 

nämligen ligga till grund för många beslut i ett företag gällande produkter och dess utveckling, 

menar Cooper & Kaplan (1988) som presenterar olika situationer där produktkalkyler kan vara 

avgörande. Vid beslut om nya produkter eller produktdesigner, kostnadskontroll på befintliga 

produkter, när företag ska in på nya marknader, när produkter visar sig olönsamma eller för att 

utvärdera produkters lönsamhet. Produktkalkyler kan även användas vid prissättning, 

framförallt när företag tillverkar kundorderspecifika produkter och därmed inte har lika stor 

påverkan från marknaden (ibid.). I vilka situationer produktkalkylering används varierar mellan 

företag. Hur de fattar beslut samt vikten av kalkyler i olika beslutssituationer beror mycket på 

hur viktigt ledningen anser det vara. Hur kalkylerna ska utformas kan därför inte standardiseras 

utan beror mycket på organisationens struktur och behov (Alnestig & Segerstedt 1997). Att inte 

ha kontroll på produkters kostnader och lönsamhet kan däremot få konsekvenser för företag 

genom att det tänkta utfallet av ett beslut inte överensstämmer med det verkliga utfallet (Cooper 

& Kaplan 1988). Vid prissättning av produkter kan felaktig kostnadsfördelning leda till att 

produkter blir över- eller underprissatta med konsekvensen att företaget förlorar 

konkurrenskraft på marknaden (Lere, 2001). 

 

Definitionen som EU rekommenderar av small and medium sized enterprises (SME) baseras på 

antal sysselsatta personer samt antingen balansomslutning eller omsättning. Små företag 

definieras där som företag som sysselsätter mellan 10-50 personer och har en gräns på 10 

miljoner euro per år för antingen balansomslutningen eller omsättningen (Kommissionens 

rekommendation 2003/361/EG). Antalet små företag i Sverige uppgår till 32 641 stycken. Stora 

och medelstora företag uppgår enbart till cirka 6210 stycken (Ekonomifakta 2016). Små företag 

sysselsätter cirka en tredjedel av Sveriges befolkning, och är ofta underleverantörer till stora 

företag och kan anses vara innovativa (Sundin 2013). Några ytterliga karaktäristiska drag är att 
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de ofta verkar på marknader där oregelbundna mindre orders efterfrågas och där 

massproduktion är ovanligt (Schjelderup 1980, s. 26 se Bergström & Lumsden 1993, s. 24). De 

fördelar som framställs i litteraturen kring små företag är flexibiliteten att anpassa sig efter 

kunder och konsumenters önskemål och de har också möjligheten till närmare relation till 

kunder och marknad. Mindre företags beslutsfattare har ofta en bättre kostnadsmedvetenhet just 

på grund av möjligheten att överblicka verksamheten samt att de många gånger arbetar nära 

produktionen (Ramström 1975). VD och ägare är även ofta samma person i mindre företag 

vilket också medför en snabbare beslutsprocess eftersom stegen från beslut till produktion ofta 

är färre (Deeks 1976, s. 227 se Bergström & Lumsden 1993, s. 24) De nackdelar som 

presenteras är den uppenbara resursbegränsningen för mindre företag och ofta avsaknad av 

formell struktur. Mindre företag har även begränsade möjligheter att genomföra 

nyinvesteringar, som ofta beror på de begränsade finansiella möjligheter mindre företag 

upplever jämfört med större företag. Det finns också risk för kunskapsrelaterade brister för 

mindre företag då ledande personer i mindre företag i högre grad har lägre utbildning 

(Ramström 1975). 

1.2 Problemdiskussion  

Många av dagens metoder och modeller för kalkylering riktar sig mot större företag och med 

argument om att de går att applicera även på mindre företag (Nilsson 1998). Även Samuelson 

(1990, se Bergström & Lumsden 1993, ss. 19-20) instämmer i att de flesta kalkylmetoder är 

utvecklade för stora företag. Författaren menar vidare att detta inte stämmer då det senare 

framkom att företag visade sig ha svårigheter att tillämpa kalkylerna på grund av dess 

komplexitet. Hur mindre företag använder sig av produktkalkylering och hur deras behov ser 

ut, är något som inte finns omnämnt så mycket i litteratur (Nilsson 1998). Kinserdal & 

Kyllingstad (1980, se Nilsson 1998, s. 5) litteraturgenomgång visar på två olika sidor. Ena sidan 

där mindre företag kan applicera samma metoder som större företag då deras behov är lika. 

Andra sidan där endast begränsade metoder kan appliceras av mindre företag eftersom det finns 

skillnader mellan stora och små företag, vilket kan leda till felaktigheter om de används på 

samma sätt då deras behov är olika. 

 

Den tidigare forskning som finns inom produktkalkylering med fokus på Svenska företag är 

framförallt Ask & Ax (1997) studie “Produktkalkylering i Litteratur & Praktik”. Ask & Ax 

(1997) genomförde en omfattande kartläggning av produktkalkylering i tillverkande företag i 
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hela Sverige med fokus på självkostnads- och bidragskalkylering. Studien visade att den 

vanligaste modellen var självkostnadskalkyler och att bidragskalkyler ofta förekom 

tillsammans med självkostnadskalkyler. Nästan 80 procent använde efterkalkyler av något slag, 

där vanligaste användningssituationen var uppföljning kring budget och prissättning mot 

marknad. Dem konstaterade även att EP rekommendationerna från 1936 fortfarande har 

inverkan på svensk kalkylpraxis. Studien tar även upp att kritiken som framfördes om boken 

”Relevance lost”, kring att kalkylerna förlorat sin relevans många gånger var felaktig, speciellt 

i avseendet svensk kalkylpraxis då den ansågs välutvecklad och studien visade att omkring 60 

procent av självkostnaden i verkstadsindustrin bestod av direkta kostnader. Vilket dem inte 

ansåg överensstämde med antagandena om att majoriteten av företags kostnader numera bestod 

av fasta kostnader. Studie genomfördes genom en enkätundersökning på medel till stora företag 

genom ett statistiskt urval (Ask & Ax 1997).  

 

Bergström & Lumsden (1993) genomförde en undersökning kring ekonomisystem i mindre 

företag som till viss del berör kalkylering men med huvudfokus på ekonomisystem som helhet. 

Studien visade att 54.8% av de tillfrågande företagen använde kalkyler i någon form och där 

produktkalkyler användes mer än investeringskalkyler. Resultaten från båda studierna tyder på 

att produktkalkylering är mer utbrett bland medelstora och stora företag jämfört med mindre 

företag. Båda dessa studier är dock runt tjugo år gamla vilket får oss att fundera kring om fler 

företag använder produktkalkylering idag. Insamling av data sker i de båda studierna genom 

enkätundersökningar, vilket medför en risk att respondenten väljer det angivna alternativ som 

bäst stämmer in, men som kanske inte är helt överensstämmande för just deras verksamhet 

(Kylén 2004). Det visar heller inte i hur stor utsträckning de använder modellerna eller om de 

är anpassade till företagets förutsättningar, vilket i litteraturen beskrivs som en viktig aspekt.  

 

Många av dagens kalkylmodeller riktar sig främst till större företag, och argument finns för att 

modellerna är tillämpbara även för mindre företag. Däremot kan det skilja mycket mellan de 

förutsättningar som större företag har jämfört med mindre företag (Ramström 1975), vilket kan 

göra det problematiskt att applicera produktkalkyler som dels är komplicerade och dels är 

resurskrävande. Tillverkande företag har en komplex process menar Cooper (1988, se Nehler 

2005 s. 37) och Armitage et al. (2016) menar att företag med en tillverkningsprocess i högre 

grad använder sig av olika verktyg för att beräkna kostnaden. Utvecklingen har dessutom lett 

till en ökad automatisering som innebär mer bundet kapital och mindre andel direkt 

arbete  (Alnestig & Segerstedt (1997). Det kan därför tänkas att den teknologiska utvecklingen 
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har bidragit än mer till tillverkande företags komplexa processer. Vi anser det intressant att 

studera just tillverkningsprocesser för att se hur kalkylsystem är anpassade för komplexa men 

också storleksmässigt små företag. Om små företag i högre grad producerar mindre och 

oregelbundna order (Schjelderup 1980, s. 26 se Bergström & Lumsden 1993, s. 24) och då 

behöver framställa olika kalkyler för varje order kan det resultera i tidskrävande och kostsamma 

processer. Att inte ha ordentlig kontroll och underlag för hur företagets kostnader ser ut är 

problematiskt för företag då ogynnsamma eller felaktigt fördelade kostnader kan ge en skev 

bild av verksamheten (Cooper & Kaplan 1988). Likaså kan felaktiga beslut kring val av 

produkter, produktionsmetod och även prissättningen få stora konsekvenser för företaget (Lere, 

2001). Eftersom att företag riskerar stora konsekvenser vid felaktiga beslut, så kan man ställa 

sig undrande till hur användningen av produktkalkyler egentligen ser ut i små företag. Hur 

vanligt är det att små företag använder produktkalkylering? Kan små företag tillämpa de 

modeller som finns till rådande förutsättningar? Frågor likt dessa gör att vi finner 

produktkalkylering i mindre företag intressant att studera, och anser att det kan ge ett teoretiskt 

bidrag genom att öka förståelsen kring hur små företag använder produktkalkylering utefter 

deras förutsättningar. Vi anser att det är önskvärt med en förståelse för verksamheten snarare 

än enbart en kartläggning kring användandet, för att kunna fånga det som är karaktäristiskt för 

små företag. 

1.3 Problemformulering 

 

För att studera små företags användning av produktkalkyler utgår vi från följande 

frågeställning:  

 

 I vilken utsträckning används produktkalkyler i små tillverkande företag? 

 I vilket syfte används produktkalkyler och vilka svårigheter upplever företagen?  

1.4 Syfte  

Rapportens övergripande syfte är att beskriva och förklara små tillverkande företags 

användning av produktkalkyler. Fokus kommer vara på varför kalkyler används, vilka 

svårigheter företag upplever kring produktkalkyler samt vilka modeller som används. 
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1.5 Disposition  

Metod: Studiens utgångspunkt, val av företag, datainsamling, analysmetod, 

litteraturdiskussion. 

Teori: Produktkalkyler, kalkylsyfte, förutsättningar små företag, kalkylsystem, för- och 

efterkalkyl. 

Empiri: Företagens kalkyler, kalkylsyfte, efterkalkyler och rutiner, kalkylsvårigheter, 

sammanfattning av empiri. 

Analys: Kalkylsystem, kalkylsyften, efterkalkyler, kalkylsvårigheter.  

Slutsats: Slutlig presentation av vad studien kommit fram till samt förslag på vidare forskning.  
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2. Metod  

I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt för att kunna besvara 

problemformuleringen. Först presenteras studiens utgångspunkt, tillvägagångssätt för val av 

företag och företagets kriterier samt metod för datainsamling. Efter det presenteras 

analysmetod där en matris utformats för att analysera insamlingsmaterialet. 

Litteraturdiskussion presenteras och berör de databaser och nyckelord som använts. Till sist 

presenteras de kvalitetsmått och etiska överväganden som vi i studien tar hänsyn till.  

2.1 Studiens utgångspunkt 

Studien syftar till att beskriva och förklara produktkalkylering i små företag för att skildra hur 

och till vilket syfte produktkalkyler används. För att undersöka detta har studien en kvalitativ 

forskningsansats och intervjustudie som angreppssätt. Studien riktar sig mot ett flertal företag 

för att ge underlag för användningen av produktkalkyler. Avsikten är inte att gå djupt in på varje 

företag, utan att ge ett bredare underlag. Ett lämpligt alternativ för detta är att genomföra en 

enkätundersökning för att på så vis nå en större population och få en bredare materialinsamling, 

vilket i sig skulle gynna studien. Vi ville dock få en förståelse och en beskrivande bild gällande 

produktkalkylering utifrån företagens synvinkel, vilket inte ansågs fullt möjligt med en 

enkätundersökning. Enligt Kylén (2004) finns det en risk med enkätundersökning då enkäten 

bygger på fasta frågor som grundar sig på tänkta situationer och teoretiska uppfattningar, det 

finns risk att forskaren ”lägger ordet i munnen” på respondenterna och resultatet då blir vinklat 

och skild från verkligheten. En enkätundersökning har inte samma förutsättningar att beskriva 

respondenternas uppfattning av situationen, vilket gör intervjuer mer lämpade då i ämnar 

förmedla respondentens uppfattning (ibid.). Denscombe (2016) poängterar dock att det finns 

skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning gällande fokus och bredd. Fokus i 

kvantitativ forskning ligger ofta på att studera särskilda variabler och ofta i begränsad koppling 

till andra variabler. Kvalitativ forskning är däremot vanligtvis mer fokuserad på att studera hur 

saker och ting hänger samman i en bredare kontext med samband till många olika faktorer. Det 

vi i denna studie strävar efter är ett kvalitativa fokus på hur produktkalkylering används i 

företagen, och därmed anpassad utefter företagens olika tillvägagångssätt vilket ger större 

möjlighet genom intervjuer med en kvalitativ syn  (Bryman & Bell 2013). 

 

Utgångspunkten för studien är att utifrån befintliga teoretiska aspekter jämföra med hur 

verkligenheten ser ut i det empiriska underlaget, vilket överensstämmer med vad Bryman & 
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Bell (2013) benämner som en deduktiv ansats. Då studien grundar sig i teorin kring kalkylering 

och dess olika modeller, där vi utifrån befintlig teori skapat frågor för att undersöka 

verkligheten, är en deduktiv ansats lämpligt. Vi anser inte att en induktiv ansats är lämplig 

eftersom vi redan besitter förkunskaper kring den grundläggande teorin. 

2.2 Val av företag 

Val av företag är indelad på urval och kriterier för val av företag, för att ge läsaren en mer 

översiktlig bild av hur studiens företag har valts ut.  

2.2.1 Urval  

Urval kan antingen vara representativa eller explorativa (Denscombe 2016). Denna studie kan 

anses ha ett explorativt urval, vilket kännetecknas av att urvalet syftar till att finna information 

eller infallsvinklar i ämnen som inte finns så mycket forskning kring och behöver nödvändigtvis 

inte vara representativt för en hel population (ibid.). Avsikten med studien är att öka förståelsen 

kring användningen av produktkalkyler i små tillverkande företag. Ett representativt urval syftar 

till datainsamling som kan leda till generella slutsatser och är representativa för hela 

populationer (ibid.). Infallsvinkeln i studien är således inte unik, men anses inte heller kunna 

representera en hel population. Avsikten är därmed att skapa en analytisk generalisering och 

kan kategoriseras som en vägledning gällande mönster i ett resultat. Studiens resultat kan 

överföras till liknande situationer och gäller oavsett om det handlar om ett slumpmässigt urval 

eller ej. Analytisk generalisering handlar mer om rika beskrivningar och är möjligt så länge 

intervjustudien rapporterats korrekt i studien (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Urvalet för studien är ett icke-sannolikhetsurval, vilket medför att forskare själv kan påverka 

och besluta över urvalet (Denscombe 2016). Motsatsen, sannolikhetsurval, eftersträvar 

slumpmässiga urval som mer statistiskt kan representera hela populationer (ibid.). Till följd av 

att studien inte har för avsikt att ge en representation av en hel population är det mer aktuellt 

med ett icke-sannolikhetsurval. Likaså på grund av tillvägagångsättet för datainsamlingen, som 

innebar att de företag som valde att delta inkluderades i studien. Vidare kommer urvalet för 

studien att genomföras som ett bekvämlighetsurval där studien genomförs i Kronobergslän. 

Detta förklaras enligt Denscombe (2016) som ett urval som styrs av forskares bekvämlighet 

och resurser.  
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Vem som ska intervjuas och hur många intervjuer som ska genomföras är enligt Dalen (2015) 

en viktig fråga vid genomförandet av en kvalitativ intervjustudie. Urvalet i denna studie har en 

kumulativ omfattning som enligt Denscombe (2016) innebär att tillräckligt med underlag för 

att genomföra studien samlas in. Vi räknar med att ett urval på omkring 15 företag upplevs som 

tillräckligt med underlag för att kunna analysera och tolka. På grund av tidsaspekten har vi, som 

Dalen (2015) tar upp som en aspekt som bör tas i beaktande, valt att genomföra telefonintervjuer 

på de företag som har verksamhet utanför Växjö tätort. 

 

2.3.1 Kriterier för val av företag   

För att hitta aktuella företag utgick vi i grunden från en teoretisk målgrupp som inkluderar alla 

mindre företag. En mer kriteriebaserad målgrupp gör urvalet lite smalare genom att tillföra 

kriteriet för små företag med tillverkningsprocess. Tillverkande företag har valts ut av 

anledningen att de berörs av flera traditionella kalkylproblem samt att de ofta har mer komplexa 

processer i jämförelse med exempelvis distributionsföretag som inte tillverkar produkter själva 

(Cooper 1988, se Nehler 2005 s. 37). Tillverkning i sig kan skilja sig åt mellan företag. 

Inledningsvis önskades en bredd som innebar att företag med många olika 

tillverkningsprocesser skulle inkluderas i studien. Efterhand visade det sig att många av 

företagen som fanns tillgängliga innefattade någon form av tillverkning från råmaterial likt stål, 

plåt eller aluminium. Därav inkluderar studien ett flertal sådana företag. Däremot önskades det 

fortfarande företag som innefattade tillverkningsprocess som skiljde sig lite åt, varvid ett 

mindre antal av företag i studien har tillverkning som inte direkt utgår från råmaterial. Strävan 

av detta var för att möjliggöra en bredare analytisk generalisering för små tillverkande företag 

än att enbart rikta sig mot företag som tillverkar från råmaterial. Utöver kriteriet tillverkande 

små företag utgick vi även från en geografisk avgränsning till Kronobergs län. Ett 

bekvämlighetsurval som medförde att intervjuer kunde genomföras på plats hos företagen samt 

en utgångspunkt för att aktualisera företag som innefattade urvalskriterierna.  

 

Databasen InfoTorg, som innehåller information om registrerade företag i Sverige, användes 

som hjälpmedel för att hitta företag i Kronobergs län. Våra urvalskriterier kunde specificeras i 

databasens sökfunktion och därmed sortera fram företag som var aktuella för studien. Ett 

intervall på 10-50 för antalet anställda och en gräns på 90 miljoner kronor i omsättning. Vi 

kunde specificera sökningen ytterligare genom tillverkande företag. Avgränsning gjordes 

slutligen till Kronobergs län där vi inledningsvis började med företag som befann sig i Växjö 
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tätort med önskan om att kunna träffa dessa företag på plats. Därefter kontaktades företag 

utanför Växjö tätort utan inbördes ordning. Innan första kontakt togs med företag så 

kontrollerade vi med företagens  hemsidor så att deras verksamhet huvudsakligen innebar 

tillverkning. Detta medförde att några företag sorterades bort då de huvudsakligen sålde tjänster 

med tillverkning som tillhörande biprodukt, och studien önskar studera företag med en mer 

komplex tillverkningsprocess som teorin menar är mer karaktäristiskt för tillverkande företag 

(Cooper 1988, se Nehler 2005 s. 37). 

2.3 Datainsamling  

Insamling av data har gjorts med kvalitativa intervjuer, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt vid 

en kvalitativ forskningsansats enligt Bryman & Bell (2013). Anledningen till att kvalitativa 

intervjuer valdes var framförallt för att i enlighet med Bryman & Bell (2013) ges möjlighet till 

flexibilitet och en fördel att kunna anpassa intervjun till den rådande situationen på varje företag 

samt kunna ställa följdfrågor för att tydliggöra saker och ting. Med en helt ostrukturerad intervju 

utan några formulerade frågor blir intervjun beroende av att respondenten ska öppna upp sig 

och prata fritt (Dalen 2015). Eftersom att flera intervjuer skall genomföras och från dem önskas 

se mönster av likheter och olikheter behövs en form av struktur och en semistrukturerad intervju 

form passar bättre för detta syfte. Bryman & Bell (2013) poängterar att det ofta krävs en viss 

struktur på intervjun om det finns ett förutbestämt fokusområde och om jämförelse mellan 

fallen önskas. Men det finns också nackdelar med att ha uppställda frågor då det finns risk att 

man leder respondenten in i en viss riktning och inte låter personen tänka fritt, vilket bör finnas 

i åtanke vid framställning av frågor (ibid.). 

En intervjuguide har utformats för att fånga de teman och huvudfrågor som ämnar bli 

besvarade. Vi har i utformningsprocessen diskuterat mycket kring ordval och liknande för att 

inte ställa ledande frågor, för att få respondenten att prata fritt men ändå hålla sig inom ramen. 

Enligt Dalen (2015) ska alla teman och frågor ha relevans och en koppling till studiens 

frågeställningar och frågorna bör ställas på ett sådant sätt att respondenten förklarar med egna 

ord. Vid utformning av intervjuguiden (se bilaga 1) inspirerades vi av Ask & Ax (1997) 

enkätundersökning till vissa delar av huvudfrågorna men vi har utvecklat och utformat 

huvudfrågorna för att anpassas till vår studie och intervjuform. Huvudfrågorna är utformade så 

att det ska vara begripligt för personer även utan specifika förkunskaper. Dalen (2015) beskriver 

att just dessa aspekter bör tas i beaktande vid utformningen av en intervjuguide. 
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Samtliga intervjuer har spelats in och minnesanteckningar har förts under intervjuerna. Kýlen 

(2004) betonar vikten av att anteckna för att dels visa uppskattning mot den som blir intervjuad 

att de pratar om viktiga saker, och dels för att minnesanteckningar hjälper till att minnas detaljer 

i efterhand. Efter intervjuerna diskuteras och sammanfattas all information och intryck som 

delgivits under varje intervju. Kýlen (2004) poängterar vikten av att sammanfatta direkt efter 

intervjun för att informationen inte skall gå förlorad, samt vikten av att skriva ner egna tankar 

och kommentarer från intervjun. 

 

2.3.1 Genomförande av intervju  

När intervjuguiden var klar testades frågorna på varandra samtidigt som 

inspelningsfunktionerna testades för att försäkra att utrustningen fungerade samt gick igenom 

hur vi skulle presentera oss samt ställa frågorna. Dalen (2015) informerar om vikten av att 

genomföra en provintervju för att testa frågorna, sig själv som intervjuare samt testa den 

tekniska utrustningen. Vid första kontakt med företagen presenterade vi oss, vad vi ville, syftet 

med studien och frågade om de vill ställa upp på en intervju. Vi märkte efter första intervjun att 

vår presentation av syftet med studien behövde tydliggöras ytterligare. Respondenten hade i 

telefon missuppfattat och trodde att vi hade en annan inriktning, dock uppdagades detta innan 

intervjun började och personen kunde utefter sitt perspektiv förklara hur de arbetade med 

produktkalkylering. En uppföljande telefonintervju med respondenten gjordes för att fylla i 

samt förtydliga vissa delar av intervjun. Dalen (2015) beskriver att frågor som kräver en viss 

kunskap för att förstå ibland behöver tydliggöras. När vi därefter tog kontakt med företag 

tydliggjorde vi ytterligare vad vi menar med produktkalkylering ”att med produktkalkylering 

menar vi exempelvis hur ni räknar på produkters kostnader och hur ni vet att era produkter är 

lönsamma”.  

 

De företag som var verksamma i Växjö besökte vi vid en tidpunkt som passade dem och de 

företag som låg utanför Växjö genomfördes intervjuerna via telefon. Telefonintervju 

underlättade för oss då det blev mer tidseffektivt och hade inneburit många långa resor om vi 

skulle åkt till alla företagen. Innan intervjun började frågade vi om tillåtelse att spelar in och 

förklarade igen syftet med studien, om de vill vara anonyma, hur materialet hanteras samt 

återkoppling och publicering, som Dalen (2015) tar upp som viktiga aspekter. Intervjuerna 

varade mellan 15-45 min. Generellt blev telefonintervjuerna kortare och kan förklaras genom 

att inte samma sociala interaktion sker i form av kringprat och intryck som de intervjuer som 
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genomfördes fysiskt på plats. Det visade sig att en övervägande majoritet av företagen ville 

vara anonyma, vilket skulle medföra att endast ett fåtal företag skulle kunna urskiljas ur studien. 

De företag som valde att inte vara anonyma påpekade att det inte spelade någon roll vare sig 

deras företags namn förekom eller inte. Vi beslutade därmed att anonymisera samtliga företag.  

 

Dalen (2015) anser att det finns en fördel med att sammanställa intervjun skriftligt direkt efter 

intervjun och genom att själv transkribera materialet ger det en närhet till intervjuskrifterna som 

även kan stärka analysprocessen. Därför lyssnade vi igenom materialet direkt efter intervjun 

och fyllde då ut våra minnesanteckningar. Informationen från intervjuerna, likt 

minnesanteckningar och ljudinspelningar förstördes efter studiens färdigställande. 

2.3.2 Val av respondent 

När kontakt togs med företag där deras deltagande i studien efterfrågades, så fanns det ingen 

speciell ordning vi utgick efter, förutom att vi började med Växjö tätort. Därmed lades det 

medvetet ingen vikt vid vilka företag som vi helst önskade deltagande från. Eftersom att studien 

utgår från att samla in data från små tillverkande företag, utan mer specifika önskningar om 

exakt vilka företag som deltar innebär det en ökad risk för snedvridna svar. Denscombe (2016) 

framhäver vikten av att forskare bör uppmärksamma eventuella konsekvenser av ett visst urval 

och av vilka svar man i studien erhåller. I vår studie är det framförallt viktigt att ställa sig 

granskande mot vilka företag som ställer upp med sitt deltagande i och med studiens syfte. 

Genom att kartlägga förekomsten av produktkalkylering så bör vi granska och diskutera kring 

de svar vi får, samt om det kan ha inverkan i vad studien kommer fram till. Likaså är det viktigt 

att uppmärksamma respondenternas titel och arbetsuppgifter i företagen som deltar i studien. 

Vi frågade inte efter en specifik person i varje företag, utan bad om att få prata med den person 

i företag som var mest insatt på produktkalkylering. Det visade sig vara olika för olika företag, 

på vissa företag var det ekonomiansvarig som hade hand om kalkyleringen, på vissa var det 

Vd:n, andra försäljningsansvarig eller produktionsansvarig.   

2.4 Analysmetod 

Svårigheten med en kvalitativ intervjustudie är att det genererar en stor samling material och 

för att strukturera det insamlade materialet bör ett fokus på generella riktlinjer tillämpas 

(Bryman & Bell 2013). I studiens intervjuguide finns utformade teman som fungerar som 

riktlinjer för insamlingen av material och övergripande behandlar vad vi önskar att intervjun 
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ska besvara. Genom att dela in i olika teman och få dessa besvarade av alla företagen leder det 

till en lättare jämförelse, men samtidigt ha möjlighet för följdfrågorna för att klargöra och ge 

olika nyanser från företagen. Kýlen (2004) presenterar fyra olika sätt att sammanfatta för att nå 

djup och olika infallsvinklar från intervjuerna. Man kan antingen fokusera på ett fåtal viktiga 

delar, mer ytligt sammanställa det övergripande innehållet, enbart framställa de slutsatser som 

dragits eller att sammanfatta de generella ramar inom vilka intervjuerna håller sig. Vi har valt 

att sammanfatta alla företag, först för sig och sedan för varje tema. För att på så sätt kunna se 

både vertikalt och horisontellt vad som är företagsspecifikt och gemensamt för flera företag. Då 

strävan är att kunna jämföra underlag från olika intervjuer är det viktigt att både behålla det 

som är specifikt för varje företag och det som är gemensamt för dem, för att kunna urskilja 

mönster med likheter och skillnader. En fördel med sammanfattningar är enligt Kýlen (2004) 

att studiens författare kan bruka eget språk och behöver inte använda samma språk som de 

intervjuade och genom att skapa en matris kan sammanfattningar presenteras på ett mer 

överblickbart sätt (Kýlen 2004). Vi har valt att sammanställa alla intervjuer i en matris för att 

ge läsaren en överblick, vilket presenteras i slutet av empiriavsnittet.  

2.5 Litteraturdiskussion  

De vetenskapliga artiklar som använts har tagits fram från universitetsbibliotekets databaser. 

Vi har använt One Search, Business Source Premier och Google Schoolar för att söka fram 

aktuella artiklar. Vid tveksamheter om artiklarna uppehållit tillräcklig nivå och är publicerade 

har Ulrichsweb använts för att försäkra oss om kvalitén på artiklarna.   

De nyckelord som använts för att hitta artiklar är: SMEs, activity-based, activity-based costing, 

cost management, production, cost allocation, product-cost, product costing, target costing, 

planning production, product costing system, Small and medium-sized enterprises, 

management accounting.  

 

Studien av Ask & Ax som är genomförd år 1997 är en avhandling som har ett beskrivande och 

ett förklarande syfte för att undersöka produktkalkyler i litteraturen och i praktiken. 

Avhandlingen kan anses vara något gammal idag, men då det är den främsta liknande studien 

som gjorts, anser vi den vara högst relevant att inkludera i denna studie. Författarna av 

avhandlingen är två namn som är välkända inom ämnesområdet, vilket gör det intressant och 

styrker avhandlingen i sig.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Grundidén med de etiska principerna är att man inte får bedriva forskning till vilket pris som 

helst, utan hänsyn ska tas till hur forskningen bedrivs. Inom samhällsvetenskapen finns fyra 

huvudprinciper för hur god forskning bör genomföras. Deltagarnas intressen ska skyddas, 

frivilligt deltagande med informerat samtycke, falska förespeglingar ska undvikas och 

forskningen ska bedrivas med vetenskaplig integritet, samt så ska den nationella lagstiftningen 

följas (Denscombe 2016). I denna studie sker datainsamling genom intervjuer. Då är det viktigt 

att ha medvetenhet om de etiska principerna för att säkerställa deltagarnas trygghet och studiens 

tillförlitlighet. Deltagare i forskning ska inte på något sätt ta skada, antingen fysisk, psykologisk 

eller personlig skada. Det är därmed forskarens uppgift att säkerställa att deltagarna inte utgörs 

för hot eller fara i samband med forskningen. Det är även forskarens skyldighet att se till så att 

deltagande inte kommer leda till ekonomiska förluster eller trauman. Det är även viktigt att alla 

deltagare i forskning blir rättvist behandlade och behandlas på samma vis (Denscombe 2016). 

I denna studie behandlas detta genom att säkerställa deltagarnas trygghet genom att erbjuda 

anonymitet samt en diskret behandling av uppgifterna som de delger för att inte riskera några 

negativa påföljder för intervjupersonerna. 

 

Deltagare till forskning måste alltid tillges tillräckligt med information för att de ska kunna ta 

ett välbetänkt beslut om sitt deltagande, och får aldrig känna sig tvingade till att delta. Det är 

viktigt att ange vilket åliggande som förväntas av deltagaren samt syftet med forskningen 

(Denscombe 2016). Vetenskaplig integritet, objektivitet och rättvisa är viktiga element. 

Vetenskaplig integritet innebär att forskare visar professionalitet och ärlighet i sitt arbete, dels 

gentemot andra forskare och deras arbeten och dels gentemot deltagarna och deras attribution 

(Denscombe 2016). Därför presenteras syftet med studien grundligt vid första kontakt med 

företagen. Deltagare såväl som annan forskning behandlas med professionalitet för att 

säkerställa rättvisa och vetenskaplig integritet. Falska förespelningar undviks genom att 

tydliggöra syftet med studien samt öppenhet om studien och intervjun. 

 

Forskare har ingen rätt att i sitt arbete ställa sig utanför gällande lagar och regler. Behandling 

av insamlad data styrs av olika lagar för exempelvis hantering, distribution och lagring 

(Denscombe 2016). Studien genomförs med hänsyn till lagar och regler som finns i Sverige. 

Vidare kommer hanteringen av insamlad data ske med försiktighet för att säkerställa tryggheten 

för deltagarna i studien.  
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2.7 Kvalitetsmått 

En negativ aspekt med en intervjustudie är att informationen riskerar att tolkas fel när intervjun 

ska sammanställas. För att säkra datainsamlingens tillförlitlighet har en av oss lyssnat och 

skrivit ned intervjun och den andra läst igenom texten för att se så allt är tydligt samt skickat 

sammanställningen till de respondenter som önskade att säkerställa att vi tolkat dem korrekt. 

Genom att en av oss sammanställer och den andra korrekturläser samt att respondenterna får ta 

del av materialet anser vi ger studien en högre tillförlitlighet och även granskar så att materialet 

hanterats på ett objektivt sätt och inga egna värderingar syns vid sammanställningen, vilket 

enligt Bryman & Bell (2013) är viktiga aspekter för att säkerställa kvaliteten av en studie. 

 

Inom kvantitativ forskning är yttre validitet en viktig aspekt, att det ger möjlighet till statistisk 

generalisering. Eftersom detta inte är aktuellt med en kvalitativ undersökning ser vi inte 

möjligheten att kunna hänföra sådan mått till denna studie (Dalen 2015). Bryman & Bell (2013) 

presenterar kriteriet överförbarhet och menar då i vilken mån studien kan överföras till annan 

forskning. Eftersom en intervjustudie använts kan materialet inte direkt överföras. Om studien 

skulle göras igen med ett annat urval kan inte samma resultat garanteras, dels för att 

undersökningen kan ha en geografisk varians, tillverkningsprocesserna ser olika ut mellan 

företagen och dels för att det insamlade materialet sedan tolkats och analyserats utifrån vad 

respondenten beskrivit. Dalen (2015) trycker på att fokus istället bör ligga på att 

tillvägagångssättet beskrivs utförligt och på så vis uppfylla en viss överförbarhet. Vi anser att 

tillvägagångssättet har beskrivits på ett grundligt sätt då vi utförligt redogjort för 

urvalsprocessen, datainsamlingsmetod, hantering och analys av insamlat material och ämnar på 

så sätt möjliggöra för andra forskare att veta ursprunget av materialet och på ett tillförlitligt sätt 

kunna avgöra materialets lämplighet för forskarens syfte. 
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3. Teori 

I avsnitt tre framställs studiens teoretiska utgångspunkt. Först presenteras en allmän 

beskrivning av produktkalkyler, kalkylsyfte och sedan små företags förutsättningar. Därefter 

beskrivs kalkylsystem med kostnadsfördelning, kalkylnivåer och sedan kalkylmodellerna och 

när modellerna bör väljas. Slutligen presenteras för- och efterkalkyler.  

3.1 Produktkalkyler   

Det är nödvändigt för att ett företag ska fortleva att generera vinst och vara lönsamt där intäkter 

överstiger kostnader. Detta gäller för hela verksamheten, från produkt till avdelning och för att 

fatta välgrundade beslut krävs produktkalkylering av något slag. Det krävs därför vetskap om 

verksamhetens kostnader och intäkter för att företag ska fortleva samt för att ta fram underlag 

för beslut (Alnestig & Segerstedt 1997). Produktkalkylering benämns inom litteraturen genom 

ett flertal olika beskrivningar. Ask & Ax (1997) benämner produktkalkylering som en 

beräkning av intäkter och kostnader för kalkylobjekt som antingen är förväntad eller faktisk för 

olika kalkylobjekt och används i olika kalkylsituationer. Kalkylobjekten kan vara en produkt, 

en hel order eller produktgrupp. Kalkylsituationen är de situationer kalkyler används som 

underlag och kan exempelvis vara vid prissättning, beslut gällande outsourcing eller tillverka 

själva eller kostnadskontroll. Produktkalkyl kan upprättas både innan och efter en situation och 

kallas då förkalkyl respektive efterkalkyl (ibid.). Vanligtvis sker produktkalkylering 

återkommande för att beräkna åtgång av resurser och anses ha ett mer kortsiktigt perspektiv 

med fler fasta kostnader jämfört med investeringskalkylering (Alnestig & Segerstedt 1997).  

 

Kalkyleringens främsta användning är som underlag för olika beslutssituationer. 

Beslutssituationerna kan variera, men gemensamma förutsättningar oavsett situation är att 

uppgifter och information om verksamheten är nödvändig (Atkinson et al. 2012). Vid 

kalkylering handlar det ofta om att uppskatta framtiden och beslut som ännu inte inträffat. Det 

innebär att allt underlag medför en viss osäkerhet då de bygger på antaganden och 

uppskattningar om framtiden (Ask & Ax 1997). Många gånger innebär antaganden också en 

förenkling av verkligheten, som ofta är komplex och invecklad (Balakrishnan, Hansen & Labro 

2011). 
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3.2 Kalkylsyfte   

Kalkyler behövs av något slag i alla verksamheter för att fatta rätt beslut vid olika situationer 

(Alnestig & Segerstedt 1997). För lönsamhetsanalyser och strategisk planering i ett företag är 

det även viktigt att ha rätt information vid rätt tid (Fisher & Krumwiede 2015). Även Atkinson 

et al. (2012) menar att genomgående kostnadsinformation är viktigt vid beslutsunderlag. 

Anledningar till varför ett företag upprättar produktkalkyler kan variera. Det finns olika 

situationer presenterade i litteraturen; beslutsunderlag vid prissättning, kostnadskontroll, 

lönsamhetskontroll samt tillverknings- och produktionsbeslut. (Ask & Ax 1997 och Alnestig & 

Segerstedt 1997). 

 

För underlag vid prissättning kan kostnadsinformationen användas på två sätt; på marknader 

där organisationer möter ett marknadsbestämt pris och på marknader där företaget själv kan 

sätta pris. På marknader där företag kan prissätta brukar priset sättas med ett vinsttillägg på 

produktkostnaden (Atkinson et al. 2012). Framförallt företag som tillverkar kundorderspecifika 

produkter eller produkter som inte påverkas efter marknaden har större möjlighet att prissätta 

mot marknad (Cooper & Kaplan 1988). Vid marknadsbestämt pris kan kostnadskontroll 

användas för att se om företaget kan mäta sig med marknaden och samtidigt generera en 

bestämd lönsamhet (Atkinson et al. 2012). Felaktig prissättning kan få olika konsekvenser, 

överprissättning kan leda till förlorad konkurrenskraft och underprissättning kan leda till 

förlorad lönsamhet (Lere, 2001). 

 

Kalkyler kan sällan ensam ligga tillgrund för prissättning, hänsyn måste tas till kunders 

betalningsvilja (Alnestig & Segerstedt 1997). Om syftet är att prissätta en produkt eller 

produktgrupp är det viktigt att se över fördelningen av affärs- och försäljningskostnader, särskilt 

om en produkt ger upphov till extra mycket administrativa resurser bör det även avspeglas i 

AFFO-påslaget eftersom det annars kan leda till felprissättning på marknaden (Alnestig & 

Segerstedt 1997).  

 

Vid lönsamhetskontroll kan det handla om att kontrollera och utvärdera produkternas 

lönsamhet, genom att kontrollera så produkten genererar den uppsatta vinsten (Ask & Ax 1997). 

Tillverknings- och produktionsbeslut kan handla om att företaget ska börja tillverka en ny 

produkt eller ny design, äntra nya marknader, köpa in vissa delar eller tillverka dem själva eller 

beslut om produktionsvolym (Cooper & Kaplan 1988). Det kan gälla beslut med hänsyn till 
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kapacitet vilket kan innebära att vissa produktslag måste utgå, trots att de är lönsamma just nu 

men för att kunna ge plats åt andra produktslag med en mer långsiktig lönsamhet Alnestig & 

Segerstedt 1997). Det kan även inkludera att företag får ett målpris från kund och behöver göra 

en bedömning om de kan möta marknaden med de tillverkningskostnader de har för produkten 

(Atkinson et al. 2012). 

3.3 Förutsättningar i små företag    

Balakrishnan et al. (2011) lyfter fram att det ofta inom produktkalkylering förekommer att 

företag går på känsla och erfarenhet för att göra uppskattningar till kalkyler. Författarna menar 

att det perfekta systemet med en helt korrekt kostnadsfördelning inte existerar.  Då olika 

produkter delar på företagets gemensamma resurser och maskiner är det svårt att urskilja vilka 

resurser som orsakas av vilka produkter. Även om mätningar och analyser genomförs blir det 

sällan fullständigt, då variationen i olika produkter mer eller mindre tvingar företag att göra 

uppskattningar. Ett exempel är huruvida kostnadsfördelningen går till, med antalet 

kostnadsställen och vilka kostnader som ska ingå, där tumregler ofta får användas. Ett företag 

med komplicerade processer kan vid framställningen av kalkyler behöva göra förenklingar, för 

att inte överskrida att en orimlig mängd arbete läggs på att ta fram kostnadsunderlag 

(Balakrishnan et al. 2011). Företag med en tillverkningsprocess har även en mer komplex 

tillverkningsprocess och berörs av många av de traditionella kalkylproblemen (Cooper 1988, 

se Nehler 2005 s. 37). 

Företag kan se mycket olika ut i hur de fattar beslut, om styrningen är centraliserad eller 

decentraliserad. Detta gör att kalkylering kan hamna på olika befattningshavare beroende på 

företagets struktur och ledarstil (Alnestig & Segerstedt 1997). I företag där olika personer 

besitter varierande information gällande beslut om samma produkter ökar dessutom 

komplexiteten. Likaså när olika avdelningar är involverade i framställningen av produkter, ökar 

komplexiteten kring information- och datainsamling för en precis fördelning, vilket i praktiken 

ofta kräver förenklingar i systemen. Desto mer noggrannhet och information som företaget kan 

erhålla, desto fler kostnadsställen kan användas. Ju mindre detaljerad information som kan 

erhållas tenderar att leda till färre antal kostnadsställen, som därifrån fördelas ut på produkter 

(Balakrishnan et al. 2011). Även användandet av kalkylering beror mycket på företagets 

struktur och hur viktigt ledningen anser det vara att ägna tid åt. Det betyder att det optimala 

kostnadssystemet inte kan standardiseras utan beror mycket på organisationen och dess struktur 

(Alnestig & Segerstedt 1997). 
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Armitage et al. (2016) framhäver skillnader mellan stora och små företag gällande interna 

system. Mindre företag har överlag en mindre komplicerad verksamhet och har inte samma 

behov, förutsättningar eller resurser att utveckla och implementera sådana system. I litteraturen 

kring ekonomistyrning görs liten skillnad mellan stora och små företag, vilket författarna menar 

att studiens resultat indikerar att det i litteraturen bör särskiljas ytterligare samt deras olika 

förutsättningar att implementera olika tekniker inom ekonomistyrning (ibid.). Blank (2012, 

2013, se Armitage et al. 2016, s. 2) argumenterar mot antagandet om att små företag antas vara 

ett stort företag i mindre förpackning och att det inte är en rimlig utgångspunkt. Armitage et al. 

(2016) menar att de faktorer som styr vilka tekniker som används är företagets storlek och dess 

ansedda användbarhet vid beslutsfattande samt organisationens utgångspunkt. De företag med 

en mindre komplex tillverkningsprocess, så som standardiserade produkter eller företag som 

verkar på en lokal marknad, tenderar att finna färre tekniker relevanta (ibid.). 

 

3.4 Kalkylsystem   

Hur ett system bör utformas baseras på företagets förutsättningar och huruvida verksamheten 

kräver mer eller mindre avancerade system (Balakrishnan et al. 2011). Det är inte alltid de mest 

avancerade metoder som är mest lämpad utan det beror på verksamhetens struktur och 

förutsättningar. Ett kalkylsystem kan många gånger innebära höga kostnader att implementera 

eller utveckla och författarna menar att många företag inte spenderar tillräckligt med tid på 

produktkalkyleringssystemet. Även om det kan innebära höga kostnader kan det med fördel ses 

som en strategisk investering som gynnar företaget genom att det resulterar i noggrannare 

kontroll över produktkostnader (Fisher & Krumwiede 2015). Eftersom beroende på den vikt 

man lägger vid att utforma kalkyler inledningsvis påverkar noggrannheten för resterande arbete 

kring systemet men att utveckla ett kostnadsrapporteringssystem som fullt ut speglar 

produktionen är ofta svårt då det är svårt för företag att ha all den information som krävs för att 

bygga ett sådant system (Balakrishnan et al. 2011). Företag som upplever en högre grad av 

konkurrens tenderar att lägga ner mer resurser på produktkalkylering i allmänhet och 

självkostnadskalkyler i synnerhet (Ask & Ax 1997). 

 

Hur företag bör lägga upp sina system beror på förutsättningarna i företaget. ”Different 

operational settings call for different costing approach” (Fisher & Krumwiede 2015, s. 14). 

Det är viktigt att företag överväger kostnader och nyttan det medför med att utforma 
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kalkylsystem på olika sätt, för att anpassas till verksamheten. Fisher & Krumwiede (2015) 

framhäver tre viktiga aspekter i utformandet av ett kalkylsystem; hur lämpligt systemet är till 

förutsättningarna, hur rättvisande bild systemet ger samt om systemet medför en rimlig kostnad 

för den nytta den medför. Alla företag ser olika ut med olika förutsättningar, vilket måste 

beaktas vid val av kalkylsystem, likaså anledningen till varför man väljer ett system kommer 

påverka hur systemet ser ut. ”Quite simply, the single best product cost system for all possible 

purposes does not exist” (Fisher & Krumwiede 2015, s. 14). 

En utgångspunkt för hur kalkylsystem byggs upp tar sig ofta i hur kostnader ska fördelas på 

produkt nivå. Fisher & Krumwiede (2015) menar att beroende på användningens syfte med 

kalkyler kan det påverka valet av vilka kostnader som ska fördelas på produkt nivå, och olika 

syften kan tala för olika fördelning för samma produkter. Vilka kostnader som ska inkluderas 

beror på om man på produktnivå vill ha fullständig kostnadsfördelning eller inte. 

 

Hur de indirekta kostnaderna behandlas är en viktig del av arbetet kring produktkostnader. Två 

vanliga metoder för att organisera indirekta kostnader är att utgå ifrån lämpliga avdelningar i 

företaget eller att använda ett gemensamt kostnadsställe för alla indirekta kostnader (Fisher & 

Krumwiede 2015). Fördelen med ett gemensamt kostnadsställe är att metoden är enkelt att 

använda och lämpar sig väl för produkter där indirekta kostnader kan fördelas lika. Nackdelen 

är att noggrannheten minskar och risken är att kostnaderna blir snedvridna då alla kostnader 

fördelas med enbart en kostnadsdrivare. Att ha olika avdelningar som kostnadsställen anses 

också vara en relativt enkel metod men som innebär en något bättre fördelningsbas än enbart 

ett kostnadsställe då olika avdelningar kan urskilja kostnaderna mer. Däremot finns fortfarande 

risken för att produkterna blir felbelastade av de indirekta kostnaderna (ibid.). För att fördela ut 

kostnader från kostnadsställen till produkterna används kostnadsdrivare. För att fördela 

kostnaderna så rätt som möjligt bör val av kostnadsdrivare baseras på orsak-verkan förhållandet 

mellan produkter och kostnader. Vanligast kostnadsdrivare för avdelningar eller enskilda 

kostnadsställen är volymbaserade (Fisher & Krumwiede 2015).  

 

Väl känt inom kalkylering är att det finns svårigheter i hanteringen av kostnader. Man skiljer 

ofta på direkta- och indirekta kostnader/omkostnader, fasta och rörliga kostnader samt sär- och 

samkostnader. Fisher & Krumwiede (2015) framhäver att kostnader kan fördelas genom; vilka 

kostnader som fördelas på produkt nivå, vilken nivå de direkta kostnader fördelas, hur indirekta 

kostnader fördelas samt hur kostnader kan organiseras. Vilka kostnader som ingår kan fördelas 

genom ofullständig eller fullständig fördelning.  
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3.4.1 Fullständig och ofullständig kostnadsfördelning  

När det gäller produktkostnader menar Cooper & Kaplan (1988) att det finns skilda åsikter för 

hur man bör hantera kostnaderna i förhållande till produkterna. Man kan använda sig av både 

fullständig och ofullständig kostnadsfördelning, vilket får olika effekter på produkter över tid. 

Fullständig kostnadsfördelning innebär att även fasta kostnader fördelas till produkterna och 

även att omkostnader rörande administration, försäljning, distribution med mera fördelas ut 

över produkterna (Fisher & Krumwiede 2015 och Cooper & Kaplan 1988). 

Ofullständig kostnadsfördelning tar endast hänsyn till marginalkostnader, som är direkt 

hänförliga till produkten. Ofullständig fördelning kan innebära att exempelvis bara direkt 

material tillhör produktkostnader, eller att direkt material, direkt lön, och omkostnader som 

tillhör produkten fördelas (ibid.). Vidare menar Cooper & Kaplan (1988) att kritiken mot att 

ofullständig kostnadsfördelning har ett mer kortsiktigt perspektiv i samband med produkter. 

Däremot framhäver författarna att det i verkligheten inte alltid är så kortsiktig som det verkar, 

då ett produktbeslut innebär att leverantörer, marknad och andra inblandade parter blir 

involverade mer långsiktigt. Fullständig kostnadsfördelning är dock inte alltid så enkelt, att i 

praktiken kunna uppskatta alla kostnader och fördela dem fullständigt på produkter anses svårt.  

 

3.4.2 Order och processnivå 

På vilken nivå som kalkylerna räknar på kan skilja sig mellan period/processnivå och ordernivå. 

Ordernivå kan innebära såväl enskilda order som enskilda produkter, och är fördelaktig då 

produkterna är åtskilda och mer unika. Processnivå är mer övergripande där kostnaderna 

fördelas på en avdelning eller en specifik process. Nivåerna skiljer sig mellan hur ingående man 

vill fördela kostnader till olika objekt, och innebär olika mycket hantering kring kalkylerna 

(Fisher & Krumwiede 2015). Orderkalkylering fångar bäst unika detaljer och anses vara ett 

precist system, men riskerar samtidigt en allt för detaljerat fokus och kan bli ett dyrt system. 

Kalkylobjekten blir tilldelade såväl direkta och indirekta kostnader som är hänförliga ordern. 

Att räkna med periodkalkylering är vanligtvis en enklare metod och passar väl då enskilda 

detaljer är oskiljbara, och produkten är homogen.  Periodkalkylerna utförs vanligtvis genom att 

både alla kostnader för produktionen, både direkta och indirekta, fördelas ut på totalt antal 

produkter. Periodkalkylerna kan bli något mer avancerade när flertalet avdelningar förekommer 

(Atkinson et al. 2012, ss. 162-163). En blandning mellan dessa två benämns som operation 
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costing på engelska och är lämplig i produktioner där produkterna går igenom samma processer 

men samtidigt har vissa unika detaljer och kostnader. Att räkna på denna nivå innebär att mer 

produktspecifika detaljer inkluderas i systemet, och är samtidigt fångar kostnader som är 

gemensamma för många produkter (Fisher & Krumwiede 2015). 

 

Figur 1. Översikt produktkalkyler. Källa: Ax, Johansson & Kullvén 2015, ss. 105, 157.  

 

3.4.3 Självkostnadskalkylering  

Självkostnad inkluderar en produkts alla kostnader från utveckling till dess att produkten är 

levererad och klar. Utgångspunkten inom självkostnadskalkylering är att företagets kostnader 

orsakas av produkterna och produkterna skall då bära sin andel av företagets totalkostnad 

(Alnestig & Segerstedt 1997, s. 38). Självkostnadskalkylering har en fullständig 

kostnadsfördelning men med varierande detaljrikedom och fokus, så som period eller order 

(Ask & Ax 1997, s. 52).  

 

Divisionskalkylering är den enklaste självkostnadsmetoden och passar företag med homogena 

produkter där företag endast producerar en vara eller tjänst. Totalkostnaden för en viss period 

divideras med produktionsvolymen för samma period och får då självkostnad per styck. En 

nackdel med denna metod är att om kapacitetsutnyttjandet varierar mellan perioder blir 
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kostnaden missvisande eftersom kostnaden fördelas på volymen oavsett dess storlek. Genom 

en uppdelning mellan fasta och rörliga kostnader blir kalkylen mer rättvisande. De fasta 

kostnaderna fördelas då på normalvolym och rörliga kostnader fördelas på periodens volym 

(Alnestig & Segerstedt 1997). 

 

Ekvivalentmetoden anses mer avancerad jämfört med divisionsmetoden eftersom 

resursförbrukningen fördelas på produkterna utefter vad de förväntas eller har gett upphov till 

och även denna anses passande för en homogen produktion. En produkt som gett upphov till en 

större del av resursförbrukningen ska också bära en större del av kostnaderna. 

Resursförbrukningen som också kan kallas kostnadsslag fördelas i olika ekvivalenttal som 

sedan fördelas på produkterna (Alnestig & Segerstedt 1997). 

 

Ett vanligt tillvägagångssätt inom självkostnadskalkylering är att belasta produkterna med 

pålägg, detta kallas påläggsmetoden (Alnestig & Segerstedt 1997). Tillverkningskostnaden kan 

delas in i tre kategorier;  direkt lön, direkt maskinkostnad och tillverkningsomkostnader 

(Atkinson et al. 2012). Först allokeras de direkta kostnaderna till produkten. De indirekta 

kostnader fördelas genom procentuella pålägg så som; MO-, TO- och AFFO-pålägg, med de 

direkta kostnaderna som fördelningsnycklar. Kostnaderna fördelas efter uppkomna eller 

förväntade kostnader (Alnestig & Segerstedt 1997). En ökad automatisering av tillverkningen 

och en mindre andel manuellt arbete och direkt lön har medfört att många företag anpassat sig 

utefter rådande förändringar. Genom att fördela tillverkningskostnaden genom maskintid och 

en maskinkostnad per timme, som även innehåller arbetskostnader samt arbetsomkostnader, 

skiljer det sig från vad som brukar benämnas som den traditionella självkostnadskalkylen 

(Alnestig & Segerstedt 1997).  

 

Aktivitetsbaserad kalkylering, ofta kallad ABC, kan enligt Cooper (1990, se Ax & Ask 1995 s. 

54) ses som en utvecklad självkostnadskalkyl. ABC är en fullkostnadsmetod och identifierar 

kostnader i produktion och resursförbrukning som varje aktivitet ger upphov till, för att på ett 

korrekt sätt kunna allokera aktivitetskostnaderna till produkten (Cooper & Kaplan, 1988 ). 

Författarna beskriver vidare ABC-kalkylering som en två-stegs metod, där resurserna först 

fördelas till aktiviteter som genom olika kostnadsdrivare fördelas till produkterna. Figuren 

nedan visar ett samband mellan resurser, aktiviteter och produkter i en tvåstegsprocess. 

Aktiviteter förbrukar resurser och produkter orsakar aktiviteter, varje aktivitet fördelas till den 

produkt som orsakar aktiviteten. 
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Figur 2. Samband mellan resurs, aktivitet och produkt. Källa: Ax & Ask 1995, s. 55  

 

En vanlig resursdrivare är tid, vilket ofta används för att fördela exempelvis personalresurser 

till aktiviteter. Vid fördelning av resurser som inte består av personal behövs ofta mätningar 

eller uppskattningar göras vilket är dyrt och komplicerat, varvid uppskattningar är vanligt och 

risken ökar för att schabloner används. Hanteringen av sådana resurser skiljer sig då inte så 

mycket jämfört med traditionell självkostnadskalkylering (Nehler 2005). Kostnadsdrivare 

används för att allokera aktivitetskostnaden ut till produkter, beroende på hur mycket av 

aktivitetskostnaden som produkten ger upphov till (ibid.). 

 

Direkta kostnader  belastar produkterna likt påläggskalkyleringen men det som skiljer ABC 

från påläggsmetoden är de indirekta kostnaderna som i ABC baseras på  resursförbrukningen 

och fördelas i aktiviteter istället för exempelvis kostnadsställen (Kaplan 1998 se Nehler s. 50). 

Enligt Alnestig & Segerstedt (1997) är allt som sker i ett företag applicerbart i aktiviteter. 

Cooper& Kaplan (1988) argumenterar för att nästan alla kostnader kan fördelas genom 

aktiviteter och därför avbildar verksamheten bättre jämfört med traditionell kalkylering. 

 

”Aktiviteter utgör en finare indelning av omkostnader än vad som normalt sett görs i praktiken 

när den traditionella självkostnadskalkylen används” (Ax & Ask 1995, s. 56). 

Författarna ger exempel på vanliga aktiviteter för tillverkande företag som utgör en mer 

detaljerad fördelning av materialomkostnader, tillverkningsomkostnader och 

maskinomkostnader. Det kan exempelvis delas in som; produktionsplanering, inleverans av 

material, maskinbearbetning, kvalitetskontroll och utleverans av produkter Ax & Ask (1995). 

ABC-kalkylen kan anses vara lösningen på den komplexa fördelningen av omkostnader som 

uppstår då tillverkningen blir mer komplicerad i företag (Ax & Ask 1995). Däremot kan ABC-

kalkylen i sig anses vara komplex. En något enklare metod är tidsbaserad ABC-kalkyl, som 

utvecklats på grund av kostnaden för och komplexiteten i att implementera och underhålla en 



29 

 

traditionell ABC-kalkyl (Atkinson et al. 2012). Utgångspunkten är att genomgående basera 

kalkylen på tid, och använda tidsrelaterade kostnadsdrivare. Genom att tilldela aktiviteterna 

omkostnaderna så kan tider användas för att se hur mycket av aktiviteten som produkterna 

utnyttjar (ibid.). 

3.4.4 Bidragskalkylering  

Bidragskalkylering är ett samlingsnamn för en typ av kalkyler som innebär en ofullständig 

kostnadsfördelning  och har fokus på särkostnader (Ask & Ax 1997). Samma indelning för 

period- och orderkalkyler kan göras som för självkostnadskalkyler. Divisions- och 

ekvivalentmetoden förklaras därmed inte närmare här då tillvägagångssättet är detsamma, med 

skillnaden att i bidragskalkyler räknar man med särkostnader för kalkylobjekten.   

Genom att dra ifrån en produkts särkostnader från försäljningspriset (särintäkten) får man 

produktens täckningsbidrag, och kalkylen kan även inkludera fasta särkostnader (Alnestig & 

Segerstedt 1997). Täckningsbidrag för enskilda produkter eller produktgrupper kan jämföras 

med uppställda krav på bidrag, för att på längre sikt kunna täcka företagets samkostnader. Man 

kan även räkna med den täckningsgrad, där bidraget sätts i förhållande till omsättningen 

(ibid.).  Särkostnader kan benämnas som kostnader som undviks om man väljer bort en viss 

produkt vilket gör det passande för beslutsfattande kring produkter. Utgångspunkten är ofta att 

beslut och konsekvenser kan urskiljas mellan produkter till vilka de tillhör (Alnestig & 

Segerstedt 1997). 

 

Bidragskalkylen kan anses ha ett mestadels kortsiktigt perspektiv, eftersom att de fasta 

kostnaderna inte alltid tas i beaktande. Däremot finns det argument för att bidragskalkylen är 

att föredra just när de fasta kostnaderna är höga, då beslut blir mer relevanta för produkterna i 

fråga (Ask & Ax 1997).  Stegkalkyl innebär att man beräknar bidragskalkylen i mer än ett steg, 

och anses nödvändigt i situationer där kostnader är mer eller mindre sammankopplade mellan 

olika nivåer i företaget. Det som är särkostnader för en nivå kan vara samkostnader för en annan 

nivå i företaget. Det innebär att täckningsbidrag räknas för olika nivåer, men det finns inga 

givna nivåer, utan det är en anpassning varje företag får göra  (Alnestig & Segerstedt 1997).  

 

3.4.5 Målkostnadskalkylering 

Ett relativt nytt förhållningssätt har växt fram från den japanska utformningen av 

ekonomistyrning. Ax & Ask (1995) menar att skillnaden mellan japanska förhållanden på 
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marknader och för tillverkning inte skiljer sig så mycket, men själva arbetet kring 

ekonomistyrning och kalkylering skiljer sig desto mer. Utgångspunkten är ett starkt fokus på 

marknaden, och många gånger tas marknaden som ett första fokus för att sedan jobba bakåt in 

i företaget (ibid.). Två viktiga delar från detta förhållningssätt är målkostnadskalkylering och 

kaizenkalkylering, vars svenska översättning blir något missvisande då dessa begrepp bör ses 

som inkluderar mer än bara kalkylering, snarare som en process som genomsyrar stora delar av 

tillverkningen. Målkostnad kan anses vara en sammankoppling  mellan strategisk planering, 

kalkylering, prissättning samt syrning av produkter och dess tillverkningskostnader (ibid.).  

 

Huvudsyftet med målkostnad är att reducera de sista kostnaderna för att uppnå ett uppsatt 

vinstmål av en produkt utan att påverka kvalitén (Maskell & Baggaley 2003, se Kern & 

Formoso 2006, s. 78). Först bör en målkostnad sättas på produkten, sedan den önskade vinsten 

och det förväntade försäljningspriset. Målkostnaden för produkten bör sedan fördelas på dess 

komponenter, material eller system (Cooper 1995, se Kern & Formoso 2006, s. 78). Målkostnad 

fokuserar på kostnadsreducering i utvecklingsstadiet och Kaizen kan sedan med fördel 

användas under tillverkningsprocessen för att reducera onödiga kostnader. Detta för att slutligen 

nå den förbestämda målkostnaden (Monden 1999, se Kern & Formoso 2006, s. 78).  

Kaizenkalkylering förekommer ofta i samband med målkostnadskalkylering. Där 

målkostnadskalkyleringen sträcker sig huvudsakligen över planerings- och utvecklingsstadiet 

och Kaizenkalkylering många gånger inleds då tillverkningsprocessen startar. Begreppet syftar 

till ständiga förbättringar som strävar mot kontinuerlig kostnadsreducering i 

tillverkningsprocessen. Genom att sätta upp ett kostnadsmål strävar det vardagliga arbetet att 

göra förbättringar för att nå målet om en lägre kostnad (Ax & Ask 1995).  

 

3.4.6 Val av kalkylmetod 

Om företag som ska kalkylera på order eller period bör hänsyn tas till företagets egenskaper. 

Periodkalkylerna divisionsmetoden och ekvivalentmetoden passar bäst för företag med 

standardiserade produkter. Divisionskalkylering anses olämplig när många olika produkter 

produceras i samma process, eftersom ingen skillnad görs på produkternas olika 

resursförbrukning, kostnadsfördelningen blir då väldigt snedvriden om produkterna har olika 

resursförbrukning. Även ekvivalentkalkylering är opassande för företag med olika produkter 

då kalkylen blir väldigt resurskrävande eftersom många olika ekvivalenttal behöver framställas 

(Alnestig & Segerstedt 1997). Företag med kundanpassade eller många olika produkter med 
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olika egenskaper och resursförbrukning anses mer passande att kalkylera efter order och företag 

med exempelvis låg andel indirekta kostnader och väldigt standardiserade produkter kan enkla 

kalkylmetoder så som periodkalkyler leda till korrekt kostnadsfördelning (Fisher & Krumwiede 

2015).  

 

Vid val mellan fullständig eller ofullständig kalkylmetod diskuteras för och nackdelar med 

respektive angreppssätt. Fördelen med att tillämpa en bidragskalkyl är enkelheten och 

flexibiliteten som gör den användbar när snabba beslut ska fattas. Detta visas i Ask & Ax (1997) 

studie där företagen förklarar att bidragskalkyl används främst när ett snabbt underlag ska 

framställas, och innebär en mer flexibel prissättning. Fördelarna med självkostnadskalkylering 

är främst att det ger en stabilare och mer verklig grund vid beslutsfattande och är mer avancerad 

men av den anledningen också en mer komplicerad och mer resurskrävande metod (Ask & Ax 

1997). Bidragskalkylering innebär ett fokus på produkters särkostnader och kan med fördel 

användas för att ta beslut kring prissättning och om produkter ska börja tillverkas eller för att 

avgöra om en viss produkt bör vara kvar i tillverkningen grundat på dess särkostnad (Alnestig 

& Segerstedt 1997).  Ask och Ax (1997)  menar att bidragskalkylen kan ses som ett enklare 

alternativ till självkostnadskalkylen och att det förekommer att bidragskalkylen används som 

ett komplement till självkostnadskalkylen. Likaså Alnestig & Segerstedt (1997) poängterar att 

en kombination av självkostnadskalkyl och bidragskalkyl är vanligt i praktiken. Det 

förekommer vissa delade meningar om när bidragskalkylering och självkostnadskalkylering är 

användbart. Diskussionen ter sig egentligen vare sig fasta kostnader bör ingå i kalkylen eller ej 

och om de bör inkluderas hur de då skall fördelas. En utgångspunkt är att en ökad 

automatisering bidrar till en ökad andel fasta kostnader (Ask & Ax 1997). Författarna 

presenterar ytterligare tre punkter; den ena utgångspunkten är att fasta kostnader inte är relevant 

att ta hänsyn till vid beslut, då tankesättet är att vid kapacitet, alltså de fasta kostnaderna, är 

givna (Thomas 1969, se Ask & Ax 1997, s. 59). En annan utgångspunkt är att fördelning av 

fasta kostnader är nödvändig då det är av stor vikt att skilja på produkter som tillverkas från 

olika maskiner med olika resursförbrukning och inte har samma 

driftskostnad.  Konsekvenserna av att inte skilja på omkostnaderna blir då en förvrängd 

produktkostnad (Cooper & Kaplan 1987 se Ask & Ax 1997, s. 59). Hendricks (1988 se Ask & 

Ax 1997, s.59) hävdar att bidragskalkylering blivit mer och mer irrelevant då allt mindre 

kostnader är rörliga. Därför bör användandet av självkostnadskalkylering öka och 

bidragskalkylering minskas.  Den tredje utgångspunkten är att alla kostnader på långsikt är 

rörliga och att alla argument för självkostnadskalkylering kan tillämpas med ABC kalkylering 
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med fördelen att kostnaders långsiktiga rörligakostnader fångas upp (Cooper & Kaplan 1991, 

se Ask & Ax 1997, s. 60). 

 

Özkan & Karaibrahimoglu (2013) menar att allokering av omkostnader till produkten som sker 

genom en enda kostnadsdrivare baserad på en förutbestämd allokeringsgrad i 

traditionellkalkylering gör att  inte ger korrekt kostnadsdata. Fördelningssvårigheter av 

indirekta kostnader ligger till grund för ABC-kalkylens uppkomst. De vanliga metoderna med 

kostnadsställen för varje avdelning eller enbart ett ställe till grund för kostnadsfördelningen 

medför en risk för att kostnaderna blir förvrängda när de fördelades på produkterna och inte ger 

en rättvisande bild av produkternas rätta kostnader (Fisher & Krumwiede 2015). Därav 

utvecklades ABC-modellen för att istället räkna på aktiviteter och fördela kostnaderna därefter. 

Kern & Fosmo (2006) menar att många tillverkande- och tjänsteföretag har implementerat 

ABC-kalkylering till följd av dess komplexa tillverkningsprocesser. Ask & Ax (1997) menar 

att introduceringen av ABC grundar sig på två faktorer; ökade andel indirekta kostnader och 

ökad andel fasta kostnader. Dock kritiseras ABC ofta för sin komplexitet, bland annat med 

svårigheter för att samla in och fördela data till aktiviteterna och höga 

implementeringskostnader (Fisher & Krumwiede 2015). 

 

3.5 Förkalkyler och efterkalkyler   

Produktkalkylering kan upprättas antingen på förväntad kostnad eller faktiskt kostnad (Alnestig 

& Segerstedt 1997). En kalkyl som upprättas för att uppskatta förväntade intäkter och kostnader 

inför ett beslut kallas förkalkyl. Vid uppställning av en förkalkyl handlar det ofta om att 

uppskatta framtiden och beslut som ännu inte inträffat. Det innebär att allt underlag medför en 

viss osäkerhet då de bygger på antaganden och uppskattningar om framtiden  (Ask & Ax 1997). 

Många gånger innebär antaganden också en förenkling av verkligheten, som ofta är komplex 

och invecklad (Balakrishnan et al. 2011) . Det är därför ofta av värde att kalkylera i efterhand 

för att följa upp resultat av beslutet samt uppmärksamma fel vid förkalkylerad prissättning eller 

för att uppmärksamma ogynnsamma produkter, detta kan vara till nytta inför nästa 

kalkylsituation och kallas efterkalkyl (Ask & Ax 1997, och Alnestig & Segerstedt 1997). 

Efterkalkylen blir en kontroll av förkalkylen Alnestig & Segerstedt 1997).  

 

Ask & Ax (1997) diskuterar kring två användningsområden för företag och efterkalkyler; dels 

ju mer kundpassad tillverkningen är, desto mindre behövs efterkalkyler och dels måste nyttan 
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överstiga kostnaden för att det ska vara försvarbart att framställa efterkalkyler (ibid.). Alnestig 

& Segerstedt (1997) framhäver också att olika verksamheter har olika förutsättningar hur för 

att tillämpa efterkalkyler. Uppföljning i en verksamhet kan te sig på olika sätt och med olika 

framåtanda. Det kan exempelvis handla om att funktioner för efterkalkylering är ett tillägg som 

kräver mer utvecklade system och innebär därmed högre kostnader. Dessa kostnader behöver 

ställas mot den nytta som företaget ser med uppföljning av sina kalkyler. Då standardvärde 

används finns det ett behov av att utvärdera och följa upp huruvida dessa standarder motsvarar 

det verkliga fallet (Alnestig & Segerstedt 1998).  

 

3.6 Analysmodell   

 

 

 

Figur 3. Analysmodell  

 

Denna modell ligger till grund för att analysera påverkande faktorer som ska leda fram till val 

av kalkylmodell. Användningsområdet vid beslutsunderlag bör påverka vilken modell som 

används, likaså företagets specifika förutsättningar samt de val som påverkat vilken modell som 

sedan används. 
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4. Empiri 

I det fjärde avsnittet presenteras datainsamlingen där vi först presenterar kalkylens 

uppbyggnad. Sedan presenteras kalkylsyfte, efterkalkyler och rutiner samt kalkylsvårigheter. 

Till sist presenteras en sammanfattande text av dataomfånget samt en övergripande matris. 

4.1 Företagens kalkyler 

Företag A köper in gjutgods och har en automatiserad produktionsprocess för bearbetning och 

förädling. Produkterna är kundanpassade och företaget har långa kundrelationer. Företaget har 

höga initiala kostnader för en ny kund, vilket ges uttryck i en engångskostnad. Kalkylen består 

av en materialdel och en förädlingsdel. Materialdelen består av kostnader för materialet samt 

ett MO-pålägg läggs på som består av spill, materialomkostnader och frakt. Förädlingsdelen 

beräknas utefter de maskiner som används. Varje maskin har en timkostnad som har beräknats 

fram genom att hela kontoplanen trattats ner för att fördela kostnaderna på maskinerna. Där 

ingår således både direkta och indirekta kostnader, även alla administrationskostnader ligger i 

timkostnaden. Kostnaden för förädlingen fås fram genom timkostnaden och den beräknade 

tillverkningstiden. Både materialkostnaden och förädlingskostnaden utgör tillsammans ett 

styckpris för produkten. Kassationsprocent samt ett vinstpålägg läggs på och ett detaljpris 

erhålls. Vinstpålägget varierar beroende på materialanpassningar, volym och osäkerhet. Priset 

ut till marknaden utgår från kalkylerade värden men rågas ibland något för att ha en 

säkerhetsmarginal eller för att möta marknadens betalningsvilja. Företaget förklarar att priset 

baseras på fingertoppkänsla och framkommer från mängder av dialoger med kunder.   

 

Företag B tillverkar kundanpassade mjukvarusystem samt kretskort i små seriestorlekar. 

Företaget har nära och långa relationer till sina kunder, då de verkar i en bransch där man inte 

byter leverantör så ofta. Företaget upprättar kalkyler där materialkostnad och 

tillverkningskostnad. Materialkostnaden består av inköpspris samt frakt. Tillverkningskostnad 

består av tiden för tillverkning som baseras på en arbetskostnad. Omkostnaderna fördelas inte 

på artikelnivå, utan företaget räknar istället på täckningsbidrag för att se så att alla företagets 

omkostnader, exempelvis löner, fastigheter och även materialhanteringskostnader täcks genom 

att räknat ut vilken nivå täckningsbidraget bör ligga på för varje produkt. Företaget nämner 

täckningsbidrag i olika nivåer, och tittat på täckningsgraden för att se så att produkterna 

tillsammans täcker alla företagets kostnader.  
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Företag C tillverkar plastdetaljer med en väldigt automatiserad tillverkningsprocess. De 

tillverkar standardiserade basprodukter mot lager, men har även kundanpassade produkter som 

tillverkas mot order. Företaget  använder sig av ett standardiserat kalkylsystem till alla sina 

artiklar. Materialförbrukningen beräknas fram för produkten och en schablon, material- och 

tillverkningsomkostnader läggs på, där cykeltiden används som parameter. De använder sig 

sedan av täckningsbidrag och täckningsgrad för att prissätta och kontrollera lönsamheten för 

artiklarna. På vissa artiklar tillåts lägre täckningsgrad om det är en viktig kund som även köper 

andra artiklar.  

 

Företag D tillverkar kundanpassade produkter i plåt. Tillverkningen är automatiserad med flera 

moment och det är maskinparken som styr begränsningarna. Företag D räknar på 

självkostnaden för produkterna och kalkylen består av materialkostnad, tillverkningskostnad 

och ett AFFO-pålägg. Initialt så beräknas och uppskattas material och de olika momenten som 

produkten kräver. Man beräknar materialåtgången utifrån materialpriset plus ett MO-pålägg. 

Tillverkningskostnaden består av en timkostnad för varje moment i tillverkningen. Företaget 

benämner momenten som produktionsgrupper där maskin- och/eller arbetskostnad ligger i 

grunden för de förutbestämda kostnaderna. Tillverkningsomkostnaderna fördelas jämt över 

produktionsgrupperna, så att “alla får lite var” utav omkostnaderna. I kalkylen tillförs sedan ett 

AFFO-pålägg. De finns uträknade som en generell procentsats, men justeringar kan göras 

manuellt för kunder och produkter som kräver mer administration och arbete runt omkring. Ett 

självkostnadspris erhålls, vilket är vad som minst behövs för att gå runt, och slutligen ett 

vinstpålägg.  

 

Företag E tillverkar kundanpassade produkter i plåt och har huvudsakligen en automatiserad 

tillverkning med flera moment. Tillverkningen går mer och mer mot automatisering. Företaget 

berättar att kalkylerna bygger på en påläggsmodell, med materialkostnad, tillverkningskostnad, 

AFFO-pålägg. Kalkylen inleds med direkt materialkostnad, där de jobbar med teoretisk och 

praktiskt materialåtgång. Materialpriset är direkt inköpspris och sedan ett pålägg för 

hemtagningskostnad och emballage. Därefter inkluderas bearbetningsmoment (exempelvis 

stansning, laserskärning, kantpressning mm). Då räknar företaget med en timkostnad per 

maskin, som är uppbyggd av ett generellt värde för tillverkningsomkostnader så som drift och 

underhåll, och därtill  personalkostnader och driftkostnader (gas, el) för att få fram timkostnad, 

där skillnad görs mellan bemannad och obemannad hantering. Likadant görs för alla olika 

bearbetningsmoment. När självkostnaden är beräknad görs ett AFFO-pålägg som ska täcka en 
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overhead som inkluderar alla kostnader som inte är direkt kopplade till maskiner eller material. 

De når då en fullständig kostnadstäckning, och därefter tillförs ett vinstpålägg.    

 

Företag F är underleverantörer till verkstadsindustrin och har en kundanpassad tillverkning med 

flera moment med en komplett maskinpark. Företaget utgår ifrån materialkostnad, 

tillverkningskostnad och administrationskostnad i sin kalkyl. Materialkostnaden bygger på 

inköpspris samt ett pålägg för att täcka materialomkostnader så som emballage och frakt. 

Tillverkningskostnaden består av en timkostnad som varierar efter bearbetningstiden för de 

moment som rör produkten. Timkostnaden är gemensam för de olika maskinerna och arbetet 

kring dem, och inkluderar alla tillverkningsomkostnader. Bearbetningstiden baseras på 

erfarenhet och om de är osäkra kan tillverkningstiden simuleras i maskinerna. Pålägget för 

administrationskostnaderna baseras på en standardtid som läggs på alla produkter. Vinstpålägg 

tillförs till slut.  

 

Företag G tillverkar kundanpassade produkter, främst till truckindustrin. De tillverkar 

mestadels i medium- och grovstål och har en automatiserad och komplett tillverkningsverkstad 

med flera moment. Företag G upprättar kalkyler med poster för materialkostnad, 

tillverkningskostnad och vinstpålägg. Materialkostnad baseras på inköpspriset på materialet. 

Sedan uppskattas tillverkningstiden som multipliceras med en timkostnad. Tillverkningstiden 

baseras mycket på erfarenhet från liknande produkter samt genom en diskussion mellan 

personalen. Timkostnaden innehåller alla omkostnader i företaget, som maskinkostnader, lön, 

hyra, el etc. Undantag från denna timkostnad är vid beställningar som kräver två dyrare 

maskiner i tillverkningen, då används en högre timkostnad. 

 

Företag H tillverkar huvudsakligen specialemballage, men även komponenter till 

möbelindustrin. Råmaterialet är trä, tillverkningen är kundanpassad, främst manuell, med flera 

moment. Företagets produktkalkyl har posterna materialkostnad, tillverkningskostnad, 

tillverkningsomkostnader och om produkten ska monteras så läggs en montagekostnad på. 

Materialkostnaden som består av inköpspriset för materialet. Tillverkningskostnaden består av 

timkostnader för de moment som detaljen ska bearbetas i, exempelvis hyvling eller kapning. 

Timkostnaderna innehåller maskinkostnad samt lönekostnaden som direkt kan hänföras till 

maskinerna. Företaget använde en schablonkostnad för att fördela företagets alla omkostnader 

som exempelvis administration, truckkörning, fastigheter och el. Montagekostnaden består av 

monteringspersonalens lön antalet detaljer samt inköpa detaljer som exempelvis skruvar, som 
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fördelas till produkten. Till sist läggs en vinstmarginal på och varierar beroende på hur 

avancerad detaljen är.  

 

Företag I tillverkar komponenter i främst aluminium efter kundens önskemål. Företaget har ca 

5000 artiklar som återkommer årligen, och har en mestadels automatiserad tillverkningsprocess 

med flera moment. Företaget arbetar med målkostnader; “det får kosta såhär mycket och så får 

man lösa det på vägen” (Företag I 2016-04-26) och de får då välja bort förfrågningar om de 

trots försök inte kan möta målkostnaden. De framställer kalkyler genom att  ta 

materialkostnaden som tillförs varje produkt, tillverkningskostnad beroende på hur lång tid 

tillverkningen tar, samt ett procentuellt påslag för affärsomkostnader fördelas i kalkylen. 

Tillverkningskostnaden består av timkostnader för de maskiner som berör tillverkningen och 

räknas fram genom direkt lön samt maskinkostnad. Tillverkningstiden beräknas genom 

erfarenhet eller en simulering av produkten i  maskinen. De får då fram en cykeltid som läggs 

in i kalkylen i samband med timkostnaden för berörd maskin. I affärsomkostnadspåslaget ingår 

företagets alla indirekta kostnader. Förutom administrationskostnader och andra fasta kostnader 

som rör orderläggning, finns därmed även hyra, el, löner, med mera. Vilket tillägg som kan 

göras för vinst bedöms i varje enskilt fall, utifrån målkostnaden.  

 

Företag J tillverkar cylindrar med varierande seriestorlekar, utefter kundanpassning. Relativt 

standardiserad produkt i grunden med anpassning för kundens specifika önskemål. Företaget 

har flera moment med en relativt automatiserad maskinpark, förutom montering som till stor 

del sker för hand. Företag J upprättar produktkalkyler genom att utgår ifrån en post som de 

kallar för ingående detaljer som utgör det specifika för produkten. Materialkostnaden tilldelas 

produkten med en procentsats mellan 25-30 procent. Sedan läggs en tillverkningskostnad på 

som baseras på tillverkningstid och maskinkostnad. Till sist läggs ett pålägg på 30 procent som 

ska täcka företagets fasta kostnader samt en viss vinst. Företaget J är medvetna om att alla 

produkter inte är lönsamma, men de mer lönsamma produkterna får bära de olönsammas 

kostnader. 

 

Företag K tillverkar skyltar efter kunds önskemål. De har en komplett produktion med flera 

moment från tillverkning till försäljning. Huvudmaterialen är främst aluminium, akrylplast, 

LED belysning och folie, och tillverkningen är både automatiserad och manuellt 

utförd.  Företag K upprättar en kalkyl som grundar sig i materialåtgång, arbete och vinstpålägg. 

Materialåtgången innehåller olika moment och för att få fram kostnaden måste flera aspekter 
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beaktas, så som materialtyp, spill och färgskala. I materialkostnaden ingår även ett påslag för 

omkostnader som frakt-, lager- och hanteringskostnader. Sedan beräknas kostnaden för det 

arbete som ska genomföras och detta fördelas genom företagets olika avdelningar, där varje 

avdelning har en timkostnad och produkten belastas med kostnader från de avdelningar som rör 

produkten. Timkostnaden beräknas för varje avdelning och innehåller alla maskinkostnader 

hänförliga till avdelningen och gemensamma kostnader fördelas generellt mellan 

avdelningarna. Till sist påförs ett pålägg för AFFO och vinst. Denna varierar efter vad 

produkten tål samt hur mycket förarbete som genomförts. Redan i timpriserna finns ett påslag 

som ska täcka fasta kostnader, men för att vara på säkra sidan har de ytterligare marginal i 

försäljningspriset.  

 

Företag L tillverkar en helhetslösning för vattenfiltrering. Kundanpassad tillverkning och köper 

in vissa komponenter. Tillverkningen är delvis automatiserad och delvis manuellt utförd, med 

flera moment. Företag L arbetar med ständiga förbättringar och kalkylering är ett verktyg för 

detta. Företaget baserar sina kalkyler på direkt material och direkt arbete. De räknar i 

täckningsbidrag och täckningsgrad, och VD säger att de främst ser till bruttomarginalen för 

produkterna. När företaget ska prissätta utgår de från direkt material och direkt arbetskostnad 

och gångar med en uträknad prisfaktor för att få fram ett pris. De räknar i bruttomarginal, och 

prisfaktorn är uträknad för att hålla en viss bruttomarginal per produkt.  

 

Företag M har en kundanpassad tillverkning av avgassystem. Levererar mestadels till stora 

kunder, men har till viss del även order från mindre kunder. Tillverkningsprocessen är 

automatiserad och innehåller flera moment. Företaget räknar på produktnivå med poster för 

materialkostnad och tillverkningskostnad. I materialkostnaden ingår kostnaden för materialet 

och hänsyn tas till skrot. Tillverkningskostnaden beräknas med en timkostnad för varje maskin 

och arbetare. I timpriset är företagets alla kostnaderna fördelade, och ”innehåller allt” som 

företaget uttrycker sig, även en liten säkerhetsmarginal för vinst redan i timkostnaden. Ett 

vinstpålägg finns också med, vilket kan variera mellan produkter och kunder. Vid nya produkter 

och mer osäkra jobb så blir marginalen något högre. 

 

Företag N är underleverantörer med en komplett tillverkningsprocess av komponenter i stål och 

metall. Kundanpassade produkter och en automatiserad tillverkning i form av maskinpark men 

verksamheten består huvudsakligen av manuellt arbete. I företag N inleds kalkylerna med 

materialkostnad, som baseras på inköpspris och sedan ett pålägg för materialomkostnader. 



39 

 

Sedan beräknas tillverkningskostnaden, som baseras på en timkostnad för varje maskin och 

direkt arbete samt tillverkningsomkostnader, som fördelas jämt ut på timkostnaderna. 

Tillverkningstiden är delvis uppskattad och delvis simulerad i maskin. Sedan läggs ett AFFO-

pålägg på samt en viss vinst. 

 

Företag O huvudsakliga produktion är manuellt utförd svetsning, men gör även det mesta inom 

verkstadsindustrin med olika moment som kantpressning, stansning, kapning med mera, med 

hög automation på maskinerna. Företagets kalkyl bygger på materialåtgången för produkten, 

med inköpspris i grunden. Därefter räknar de på cykeltider för de moment och maskiner som 

produkten ska gå igenom. Företaget räknar i timkostnad för vad maskinerna och/eller arbete 

kostar, med hänsyn till kostnad för verktyg. Olika kostnader för olika maskiner som även 

inkluderar tillverkningsomkostnaderna. Sedan beräknas tiden för kontroller, vilket är ett krav 

inom deras bransch, där kostnaden tillförs med en timkostnad. Företag O räknar med 

täckningsbidrag i olika steg, och pratar om att TB 1 ska täcka maskiner, material, elektricitet 

med mera. Täckningsbidrag 2 ska täcka företagets resterande fasta kostnader som inte är 

hänförliga till tillverkningen och inkluderar en vinst. De räknar på produktnivå, där 

täckningsbidragen kan variera något mellan produkterna, men tillsammans utgör det totala 

täckningsbidraget att alla företagets kostnader täcks.  

 

4.2 Kalkylsyfte   

Alla företag uppgav prissättning som syfte  (A, B, C, D, E ,F, G, H, I, J, K, L, M, N och O). 

Företag I prissätter enbart sina produkter ibland, ofta får de vid förfrågningar från kunden ett 

målpris som företaget får avgöra om de kan möta eller ej. De företag som uppgav 

kostnadskontroll som en orsak var företag; A, E, I, och L. För att kontrollera produkters 

lönsamhet använde företag A, C, D och L kalkyler som underlag. Företag H, I, och M uppgav 

att de använde kalkylerna som underlag vid tillverknings- och produktionsbeslut. Två av 

företagen (B och L) uppgav att de använder sina kalkyler till att göra leverantrösbedömningar.  

  

Figur 4. Sammanfattande tabell över företagens angivna kalkylsyften.  
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4.3 Efterkalkyler och rutiner 

11 företag (A, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O) upprättar efterkalkyler där fem av företagen 

upprättar det på alla produkter och resterande sex företag upprättar efterkalkyler på antingen de 

återkommande produkterna eller genom ett stickprov. Många av de företag med en 

automatiserad verksamhet har stämpelfunktioner där det genom dessa kan se ställtid och 

tillverkningstid och upprätta efterkalkyler därefter. Majoriteten av företagen upprättar sina 

kalkyler genom ett MPS system, och vissa genom ett eget konstruerat Excell dokument. 

Uppdatering av ingående data så som timkostnader uppdateras av majoriteten av företagen en 

gång om året och några företag gör flera kontinuerliga uppdateringar på lön och 

maskinkostnader. 

4.4 Kalkylsvårigheter  

Tio företag anger  (A, B, E, F, G, H, I, K, M, N, O) att kalkyler är viktigt och nödvändigt som 

underlag vid olika beslutsfattanden. Företag O menar att kalkyleringen är vad de baserar sina 

priser på vilket gör det avgörande för att företaget ens ska kunna gå runt. Företag B uppger 

kalkylering som viktigt och förklarar att de gärna skulle vilja utveckla kalkylprocessen, se mer 

på artikelnivå och kontrollera kostnader mer, men att tidsaspekten avgör och sätter gränser. “Vi 

vill se de verkliga kostnaderna, veta vart vi har gränsen” (2016-05-10) sa Vd:n för företag A 

och menar att de arbetar väldigt detaljerat med kalkylering. Likaså företag E säger; ”vill veta 

vart gränsen ligger” (2016-04-26). Företag G anser det vara viktigt, men säger också att; “på 

ett sätt går det att gå på känsla och endast titta på årsbasis och se att man tjänar pengar, men 

det kan vara bra att veta vad man faktiskt tjänar pengar på också” (2016-04-27). Även företag 

M anser att kalkyler är viktigt men menar också att det inte är det absolut viktigaste ”Hellre ute 

i verkstaden än på kontoret” (2016-05-02).Ett företag (J) som inte benämnde kalkylering som 

särskilt viktigt och förklarar att; ”Så länge vi inte behöver betala för att gå här så fortsätter vi” 

(2016-05-04).  

 

Det övervägande mest kritiska, som företagen uppger är att kalkylera förväntad tillverkningstid, 

detta uppger sju av företagen (C, E, F, G, M, N, O) som den mest osäkra posten i kalkylen. 

Både företag M och N beskriver att det mest kritiska i tillverkningstiden är arbetstiden på nya 

produkter, som de tidigare inte har någon erfarenhet kring. Maskintid går till viss del simulera 

i maskin för att få fram en tid. Företag N förklarar att arbetstiden påverkar hur stor lönekostnad 
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som ska tilldelas produkten, då lönekostnaden är en stor del av företagets totala kostnader kan 

det slå väldigt fel om den uppskattade tidsåtgången är helt fel. 

Företag A förklarar att den kritiska punkten i deras verksamhet ligger på att bedöma förväntad 

försäljning som påverkar företaget genom att de baserar maskinkostnaden på förväntad 

beläggning. De tar även upp att de i dagsläget inte har något AFFO-pålägg, det är istället 

inräknat i maskintimpriset. Men förklarar att det finns planer på att ändra detta, då de märkt att 

det kan slå fel beroende på materialandelen i artiklarna “Kalkyler i all ära, men har du fel indata 

blir det inte bra” (2016-05-10, Företag A). Företag M förklarar att tillverkningstiden bygger på 

uppskattningar men säger att det blir; “Ganska så rätt redan vid första gissning” (2016-05-02).  

Företag D, I och H anser att det är svårt att tilldela produkten exakt rätt omkostnader men vilket 

dem anser ha en lösning på, genom att vara generella och att varje produkt får lite underlättar 

det fördelningen och enligt dem ger en tillräckligt tillförlitlig fördelning. Företag D har dock 

som målsättning att varje produkt ska ha ett tillförlitligt pris. Företag L värderar även dem 

enkelhet. De menar att system många gånger är basala och de ser inte nyttan med att veta exakt 

på kronan, chansen att kalkylen är exakt är så liten. I och med svårigheter i att mäta och 

uppskatta exakta kronor och minuter som läggs in i systemet behöver man inte jaga perfektion, 

“Skit in, skit ut” (2016-04-22, Företag L). 

 

Företag K är medvetna om den negativa aspekten med sin generella fördelning av indirekta 

kostnader allokerat till avdelningar och förklarar att alla produkter inte går igenom alla 

avdelningar. Produkter som egentligen bara berörs av de avdelningar som inte ger lika stort 

upphov till företagets indirekta kostnader avspeglas inte i kalkylen. Men säger också: ”Känns 

som vi hamnar rätt, vi tjänar pengar och har en bra vinstmarginal. Det måste ha och göra med 

att vi har en bra uppfattning av vad produkten kostar” (2016-04-28).   

 

Företag F nämner att det kostar mycket att bygga upp ett fungerande kalkylsystem och att det 

för dem varit en längre process. “Nu när vi har systemet underlättar de otroligt mycket och det 

är väldigt smidigt att använda, inga konstigheter alls” (2016-04-27). Vd:n jämför med tidigare 

då de använder papper och penna och gick runt och antecknade ställ och maskintid för hand. 

Företag A, D, E, F, G och M benämner erfarenhet som en viktig men ofta kritisk punkt i 

kalkyluppställningen. När tillverkningstiden ska uppskattas anger några av företagen att det 

bygger på gissningar, där erfarenhet och känsla för tillverkningen styr deras antaganden. 
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Företag A uppger att vid prissättning ut till marknaden kan det kalkylerade priset ”rågas” för 

en extra säkerhetsmarginal eller för att möta marknadens betalningsvilja. Uppskattningarna för 

detta framkommer genom erfarenhet och fingertoppskänsla. Ett annat företag (D) uppger att ju 

fler liknande produkter man tillverkar, desto bättre kännedom erhåller man, vilket leder till 

bättre uppskattningar och tillverkningstider initialt vid liknande produkter. Företag G menar att 

man kommer långt med erfarenhet och känsla, så länge man vet att man tjänar pengar över året 

“Mer eller mindre kvalificerade gissningar” (2016-04-27 Företag G). 
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4.5 Sammanfattning av empiri 

Figur 5. Sammanfattande matris för empirisk data.  
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5. Analys 

Under det femte avsnittet analyseras den teori och empiri som tidigare presenteras. Avsnittet 

berör först kalkylsystem som går in på order och periodkalkyler, fullständig och ofullständig 

kostnadsfördelning, kostnadsställen och kalkylmodeller. Sedan presenteras kalkylsyfte, 

efterkalkyler samt kalkylsvårigheter. 

5.1 Kalkylsystem 

Verkligheten ser annorlunda ut för olika företag. Med allting inräknat, tillverkningsprocess, 

maskiner, lokaler, personal, ledning, med mera, skulle man kunna säga att varje företag är unikt. 

Olika förutsättningar gör att varje företag måste se till sin verksamhet vid utvecklande av 

kalkylsystem. Tillverkande företag har en mer komplex tillverkningsprocess och behöver olika 

tillvägagångssätt för att beräkna kostnader i verksamheten (Armitage et al. 2016  och Cooper 

1988, se Nehler 2005 s. 37). Det går att hitta många likheter mellan företagen i studien, 

samtidigt som det även finns påtagliga skillnader. Alla företagen har kundanpassade produkter, 

majoriteten med automatiserad tillverkning och många företag tillverkar utifrån råmaterial. 

Däremot skiljer sig företagens tillverkningsprocesser, med olika moment, maskiner och arbete. 

Det gör att varje företag måste anpassa sig till sin verklighet för att kunna bygga upp ett 

kalkylsystem. De måste se till vilka kostnader de har, var och hur de uppkommer och att 

intäkterna täcker kostnaderna. Det är inte enbart tillverkningsrelaterade aspekter som avgör hur 

kalkylsystemen ska utformas. Även personliga preferenser, så som inställning och kunskap 

påverkar (Alnestig & Segerstedt 1997). 

5.1.1 Fullständig och ofullständig kostnadsfördelning   

Vilka kostnader som ska inkluderas i en kalkyl beror på om man sett till produkterna vill nå 

fullständig kostnadsfördelning eller enbart vill inkludera direkta kostnader (Fisher & 

Krumwiede 2015). Majoriteten av företagen fördelar både direkta och indirekta kostnader på 

produktnivå och har en fullständig kostnadsfördelning. Avvikelser vi kan se från detta är 

framförallt företag B, C, L och O. Företag B och L inkluderar i sina kalkyler enbart direkt 

material och tillverkningskostnad och räknar i täckningsbidrag för produkterna. Företag C och 

O använder sig också av täckningsbidrag, men inkluderar även tillverkningsomkostnader i 

beräkningarna för produkter, vilket är vanligt förekommande även vid ofullständig fördelning 

(Fisher & Krumwiede 2015 och Cooper & Kaplan 1988). Resterande företag har alltså en 
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fullständig kostnadsfördelning till produkterna. Cooper & Kaplan (1988) menar att det i 

praktiken är svårt att fördela alla kostnader på produkter och att antaganden och generalisering 

är vanligt. Företag A, D, E, F, K, och N kan urskiljas ha en mer ingående fördelning av sina 

omkostnader till produkterna, medan företag G, H, I, J, och M  anses ha en mer generell 

fördelning. Skillnaden som kan utläsas mellan en ingående och mer generell fördelning baseras 

på att företagen med en generell fördelning använder sig av färre kostnadsställen för att fördela 

omkostnader. Företag G, H, I, J, och M fördelade företagets alla omkostnader genom en 

fördelning. H genom en schablon för alla omkostnader, J som ett gemensamt pålägg för att 

täcka företagets fasta kostnader samt en vinst, G och M har företagets alla omkostnader som 

pålägg i tillverkningskostnaden och företag I har en post för affärsomkostnad som täcker 

företagets alla omkostnader. 

 

Företagen som anses ha en mer ingående fördelning av omkostnaderna baseras på att de gör 

mer eller mindre separata fördelningar av omkostnader av material-, tillverkning-, och 

affärsomkostnader. Företag D, E, F, K och N har olika pålägg för materialomkostnader, 

tillverkningsomkostnader och affärsomkostnader. Företag A anses också ha en mer detaljerad 

fördelning av deras omkostnader trots att de inte har olika pålägg för olika omkostnader. Det 

beror på att i beräkning av tillverkningskostnaden så fördelas omkostnaderna baserat på vad 

vardera avdelning ger upphov till, och är således inte ett gemensamt pålägg för alla 

omkostnader. 

Cooper & Kaplan (1988) menar att en konsekvens med ofullständig kostnadsfördelning är att 

kalkylen får ett kortsiktigt perspektiv, och risken blir större för missvisande underlag för om 

produkter är lönsamma eller inte. Av företagen i studien uppgav fyra stycken att de räknar med 

täckningsbidrag och täckningsgrad i sina kalkyler (företag B, C, L och O). Som nämndes ovan 

angav två av dessa (B och L) att de enbart inkluderar kostnader för direkt material och 

tillverkningskostnad i kalkylerna, och de andra två företagen (C och O) angav att de inkluderar 

även tillverkningsomkostnader. På produktnivå har de därmed en ofullständig fördelning av 

kostnader (Fisher & Krumwiede 2015 och Cooper & Kaplan 1988). Däremot så uppgav alla 

fyra företagen att de genom täckningsbidrag och täckningsgrad såg till att företagens alla fasta 

kostnader täcks på sikt. Genom att jämföra täckningsbidrag för alla produkter med uppställda 

och förberäknade krav så sade företagen att de kunde ha kontroll över att deras fasta kostnader 

täcks på sikt. Det innebär inte att företagen har en fullständig fördelning då de inte fördelar alla 

kostnader på produkterna, men samtidigt så tar företagen de fasta kostnaderna i beaktning redan 

på produktnivå. Därmed går det att ifrågasätta om det verkligen blir mer kortsiktigt perspektiv 
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för de företag som använder sig av ofullständig kostnadsfördelning, eftersom de samtidigt tar 

hänsyn till de fasta kostnaderna. 

5.1.2 Period och order  

Fisher & Krumwiede (2011) framhäver två olika approacher för kalkyler; att räkna på 

periodnivå eller ordernivå. Alla företag i studien tillverkar kundanpassade produkter där 

produkterna skiljer sig åt, och alla företagen upprättar kalkyler på ordernivå. Anledningen till 

att de räknar på order är för att det inte är lämpligt att upprätta kalkyler efter period, då det 

riskerar att bli missvisande och alltför tidskrävande när produkter varierar (Alnestig & 

Segerstedt 1997, s. 423). Företag C uppgav att de tillverkar både standardiserade och 

kundanpassade produkter och är då bland de få företag där det skulle kunna vara aktuellt med 

periodkalkyl. Trots det räknar de på ordernivå, vilket inte är konstigt då de inte enbart har en 

standardprodukt och det blir troligtvis för tidskrävande att urskilja de standardiserade 

produkterna. Men om standardprodukterna kan hänföras en specifik period skulle företaget 

kunna tillämpa en enklare periodkalkyl, antingen divisionskalkyl eller ekvivalentkalkyl. Det 

finns dock nackdelar med periodkalkyler när företag har många produkter eftersom modellerna 

riskerar att bli alltför tidskrävande (Alnestig & Segerstedt 1997). Det är troligtvis därför som 

företag C upprättar orderkalkyler eftersom de har flera produkter, både standardiserade och 

kundanpassade.  

 

Företag J gav en bild av ett kalkylsystem som skiljer sig från andra i studien. De upprättar 

kalkyler på produktnivå där kalkylen är utformad som att de utgår från en standardiserad 

produkt i grunden, med kundanpassade detaljer som anges i kalkylen som ”ingående detaljer”. 

Fisher & Krumwiede (2011) benämner en hybrid av order- och periodkalkylering som 

operation costing, som lämpar sig för produkter som genomgår samma processer men som 

samtidigt har unika detaljer med olika kostnader. Företag J urskiljer produktspecifika kostnader 

samtidigt som de utgår från kostnader för den standardiserade basprodukten, vilket har många 

likheter med operation costing. Det skulle därmed kunna innebära att de faktiskt använder sig 

av både order- och periodkalkyl, där kostnaderna för den standardiserade basprodukten 

beräknats fram genom divisionskalkyl, och de specifika kostnaderna tillförs varje order.  
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5.1.3 Kostnadsställen  

“Different operational settings call for different costing approach” (Fisher & Krumwiede 

2015, s. 14). Det finns inte ett rätt sätt för företag att organisera sina kostnader, inte ens om de 

har likartad verksamhet. Överlag har företagen likartade verksamheter med tillverkning från 

råvarumaterial och en automatiserad tillverkningsprocess med många bearbetningsmoment och 

maskiner. Företag måste anpassa sitt kalkylsystem till deras egna förutsättningar så att systemet 

på bästa möjliga sätt kan spegla verksamheten, samtidigt som kostnaden inte får överstiga den 

nytta som systemet medför (Fisher & Krumwiede 2015). Majoriteten av företagen har en 

fullständig kostnadsfördelning, vilket gör att de fördelar ut företagets alla kostnader till 

produkterna (Fisher & Krumwiede 2015 och Cooper & Kaplan 1988). För att kunna allokera ut 

kostnader till produkter behöver företag först fördela kostnader till kostnadsställen. Hur företag 

väljer att tilldela kostnadsställen beror på deras förutsättningar, och kan variera i antalet 

kostnadsställen som används. Fisher & Krumwiede (2015) menar att det är vanligt att antingen 

använda sig av ett gemensamt kostnadsställe eller flera olika som baserar sig på exempelvis 

avdelning. Det vi kan se utifrån företagen i studien är att uppdelning ofta görs för omkostnader 

för material, omkostnader i tillverkningen och för affärsomkostnader. Hur ingående 

kostnaderna organiseras till kostnadsställen och fördelas ut på produkterna varierar mellan 

företagen. 

Hur företagen hanterar materialomkostnader varierar något, men det är inte jättestor skillnad. 

Företag A, D, E, F och N har valt att kategorisera kostnaderna för materialet som en post för 

direkt material och därtill sedan lägger på ett MO-pålägg för att fördela omkostnaderna. Vi kan 

se att företag K också gör på detta vis, även om de själva benämner det som en materialkostnad, 

där direkt material och omkostnader ingår. Företag som skiljer sig från detta och använder sig 

av en post de kallar för materialkostnad är företag; B - som räknar på direkt material och frakt, 

M - som har direkt material och skrot, och J - räknar materialkostnaden genom ett 25-30 procent 

pålägg till produkten. Resterande företag som har fullständig kostnadsfördelning (C, G, H, I) 

räknar materialkostnaderna som direkt material och fördelning av omkostnaderna tillsammans 

med antingen bara tillverkningsomkostnaderna, eller alla företagets omkostnader tillsammans. 

Hur företagen organiserar sina tillverkningskostnader varierar också. Då olika produkter delar 

på företagets gemensamma resurser och maskiner är det svårt att urskilja vilka resurser som 

orsakas av vilka produkter. Även om mätningar och analyser görs så blir det sällan korrekt då 

variationen i olika produkter mer eller mindre tvingar företag att göra uppskattningar 

(Balakrishnan et al. 2011). De flesta av företagen (alla utom företag B, C och L) beräknar 
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tillverkningskostnader för produkterna genom att använda en timkostnad. Fem utav företagen 

(D, E, F, N och O) beräknar produkternas tillverkningskostnader som timkostnaden och 

tillverkningsomkostnaderna tillsammans. Det vill säga att tillverkningskostnaden består en 

framräknad kostnad för maskin och/eller arbete och därtill fördelas 

tillverkningsomkostnaderna. Resterande företag (A, G, och M) beräknar tillverkningskostnaden 

som timkostnaden och därtill fördelas alla omkostnader i företaget till produkten. För företag 

A blir detta en naturlig indelning då deras timkostnader är framräknade utefter hela 

kontoplanen. Därmed inkluderas inte bara tillverkningsomkostnader utan även resterande 

omkostnader i timkostnaden. 

Hur dessa timkostnader är framräknade och vad de innehåller varierar dock mellan företagen. 

Timkostnaderna räknas per maskin och/eller arbete och vissa företag gör även indelning för de 

moment som företagen har. Nio företag (A, D, E, H, I, K, M, N och O) har flera timkostnader 

som räknas på moment och/eller maskiner. Momenten kan även innebära ett huvudfokus på 

arbete, för de tillverkningsmoment som kräver mer manuellt arbete, men inkluderar även då 

något typ av verktyg och kostnaden för detta. Resterande företag som angivit att de använder 

timkostnad (F, G och J) räknar med enbart en timkostnad som är generell för hela 

tillverkningen, samtidigt som alla angav att de har flera moment i tillverkningsprocessen. Att 

räkna med en timkostnad för flera olika moment medför en risk för felbelastning av kostnader 

till produkterna (Fisher & Krumwiede 2011). Om produkterna inte genomgår alla moment men 

ändå blir belastade med kostnader som är generellt fördelade för tillverkningsmomenten så 

riskerar det en felaktig och snedvriden bild av produkternas kostnader och lönsamhet. Det kan 

då tänkas att företag F, G och J med fördel hade kunnat dela upp momenten i olika timkostnader 

och få en mer rättvis kostnadsfördelning. Det är dock upp till företagen att göra en bedömning 

utefter deras förutsättningar. Om företagen vet att fler timkostnader inte kommer innebära en 

bättre fördelning till produkterna, så finns det ingen anledning för företagen att göra en mer 

noggrann fördelning (Alnestig & Segerstedt 1997). 

 

Utav företagen i studien så använder fyra av dem (D, E, K och N) en post för AFFO-pålägg, 

och företag I en post för affärsomkostnader som innehåller alla företagets omkostnader, och 

företag F en post de kallar för administrationskostnad som är en standardtid de beräknat fram 

för offerthantering och administration. Resterande företag (förutom B, C, L och O) gör ingen 

separation av omkostnader förknippade till administration och affärs- och 

försäljningsomkostnader, utan dessa räknas in i företagens alla omkostnader som fördelas 

gemensamt. Företag A har inget separat pålägg för affärsomkostnader, utan de är inkluderade i 
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timkostnaden eftersom att de räknar ner hela sin kontoplan för att fördela kostnaderna. Företaget 

uppgav dock att de planerar att bryta ut affärsomkostnaderna från timkostnaderna då de märkt 

att det kan slå fel på vissa produkter (Alnestig & Segerstedt 1997). Detta visar på de svårigheter 

Fisher & Krumwiede (2015) tar upp med att allokera indirekta kostnaderna på produkter och 

att det kan resultera i en snedfördelning av kostnaderna. Med tanke på hur få företag som gör 

en separat fördelning av affärsomkostnaderna är det därmed intressant att ifrågasätta om 

liknande situation finns i fler av studiens företag. En generell uppfattning från företagen var att 

inte lika mycket vikt lades vid affärsomkostnaderna som vid material- och 

tillverkningsomkostnader. Det kan bero på att små företag ofta har nära relationer till sina 

kunder (Ramström 1975) och inte så omfattande arbete kring administration och försäljning. 

Därmed krävs inte lika stor personalstyrka för det administrativa arbetet, vilket vi även såg 

utifrån de ansvarsområden som respondenterna hade, där en person ofta var ansvarig för mer 

än ett område. Exempelvis var flera respondenter både VD och försäljningsansvarig.  

Valet mellan ett eller flera kostnadsställen bör utgå ifrån företagets förutsättningar och struktur 

eftersom det inte finns ett standardiserat tillvägagångssätt som alla företag kan implementera 

fullt ut (Alnestig & Segerstedt 1997). Ett företag med komplicerade processer kan vid 

framställningen av kalkyler behöva göra förenklingar, för att inte överskrida att en orimlig 

mängd arbete läggs på att ta fram kostnadsunderlag (Balakrishnan et al. 2011). Som vi ser 

utifrån företagen i studien så väljer en del företag att göra förenklingar vid indelningen av 

kostnader som ska fördelas på produkter. Vissa företag är betydligt mer generella i indelningen 

av sina omkostnader än andra. Det är upp till varje företag att göra en bedömning av hur 

generella de skall vara. Om deras produkter ger upphov till en likartad del av omkostnaderna är 

det försvarbart för dem att göra en sådan uppdelning, då de inte behöver lägga lika mycket tid 

och resurser för att få en mer detaljerad fördelning. Risken för att inte upptäcka om produkterna 

blir snedvridna och felbelastade av kostnader är dock större och företagen bör överväga risken 

för missvisande underlag på produkternas lönsamhet mot kostnaderna för att utveckla 

kostnadsfördelningen (Fisher & Krumwiede 2015). 

 

För att fördela ut kostnader från kostnadsställen till produkterna används kostnadsdrivare. För 

att fördela kostnaderna så rätt som möjligt bör val av kostnadsdrivare baseras på orsak-verkan 

förhållandet mellan produkter och kostnader. Vanligaste kostnadsdrivaren för avdelningar eller 

enskilda kostnadsställen är volymbaserade (Fisher & Krumwiede 2015). Det vi ser hos 

företagen är däremot att majoriteten fördelar deras indirekta kostnader till produkterna genom 

tid som kostnadsdrivare, förutom materialomkostnaderna som baseras på volym. Företagen 
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som räknar i täckningsbidrag (B, C, L och O) skiljer sig dock något från detta, utom företag O 

som räknar med en timkostnad där tillverkningsomkostnader inkluderas. Att räkna på en 

timkostnad där både direkta och indirekta kostnader fördelas menar Alnestig & Segerstedt 

(1997) är en utveckling från den traditionella självkostnadskalkylen på grund av ökad 

automation. Mer fokus blir därmed på de maskiner som används i tillverkningen och kostnader 

fördelas utefter maskintimmar istället för direkt arbetstid. Även om direkt lön och arbetskostnad 

fortfarande är en stor del av företagens totala kostnader kan vi se att många av företagen baserar 

tillverkningskostnader på maskiner och inte enbart arbetskostnad.   

5.1.4 Kalkylmodeller   

Företagen i studien har mer eller mindre likartade kalkyler och vi har tidigare diskutera kring 

likheter och skillnader i hur företagen allokerar indirekta kostnader och deras kostnadsställen. 

Det vi ser utifrån detta är att många av företagen har självkostnadskalkyler och ett fåtal har 

bidragskalkyler. Denna indelning baseras på hur företagen beskrivit sina kalkyler och dess 

uppbyggnad. Även om företagen själva inte angivit vilken modell deras kalkyler är utformade 

efter så har det framgått mer eller mindre tydligt vid en jämförelse med teorin. Alla företag 

räknar på ordernivå vilket innebär att deras kalkyler därmed är utformade efter dessa 

förutsättningar. De finns företag vars kalkyler är mer eller mindre direkt hänförliga till 

påläggsmetoden, där de benämner sina kalkylposter som teorin gör med direkt material, 

tillverkningskostnad som består av timkostnad och tillverkningsomkostnader, samt AFFO-

pålägg och vinstmarginal (Alnestig & Segerstedt 1997). Företag D, E, K och N har dessa 

kalkylposter. Företag F har precis samma upplägg, men istället för ett procentuellt pålägg så 

använder de en framräknad standardkostnad för att fördela omkostnader som rör administration. 

Företag A har samma principiella upplägg i sina kalkyler, med en skillnad i att de fördelar alla 

sina omkostnader, förutom materialomkostnader, till tillverkningskostnaden i samband med 

timkostnaden. 

 

Företag G, H, I och M har även de kalkyler som skulle kunna kopplas till en påläggsmetod. 

Skillnaden utgörs av att dessa företag inte fördelar de olika omkostnaderna för sig, utan har en 

gemensam fördelning av företagens alla omkostnader. Därmed skulle man kunna argumentera 

för båda sidor, om det verkligen kan klassas som en påläggsmetod eller inte. Argument mot kan 

utgöras av att kalkylerna inte innehåller de egentliga posterna som är klassiska för en 

påläggsmetod, och fördelningen av omkostnaderna baseras inte på de direkta kostnaderna så 

som en påläggsmetod vanligtvis gör. Däremot skulle man kunna argumentera för att kalkylerna 
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räknar de direkta kostnaderna för material och tillverkningen och företagens alla omkostnader 

fördelas fortfarande till produkterna. Så även om omkostnaderna inte har samma 

fördelningsnycklar som en påläggsmetod traditionellt har, så kan det ses som en förenklad 

variant av påläggsmetoden. Exempelvis Balakrishnan et al. (2011) framhäver att varje företag 

måste anpassa sina kalkyler till sin verksamhet. En övervägning av kostnaderna mot nyttan det 

ger dem att göra mer ingående fördelningar av kostnaderna eller använda förenklingar som ger 

en tillräcklig fördelning till produkterna. Man kan konstatera att även företag J är väldigt 

generella i sina kalkyler, men att det samtidigt går att förknippa detta till en självkostnadskalkyl 

på ordernivå. Även om de inte använder sig av poster som vanligtvis förknippas med en 

påläggsmetod, så kalkylerar företaget på sådant vis att kalkylerna fångar det som särskiljer de 

kundanpassade produkterna (Fisher & Krumwiede 2015).  

 

Den traditionella påläggskalkylen baserar sig ofta på direkt arbete eller lön. Historiskt kan man 

se att detta har förändrats något i takt med att förutsättningarna förändrats. I och med en ökad 

andel automatiserad tillverkning, så gick trenden från att basera tillverkningskostnaden på 

direkt arbete till maskinkostnad plus arbete (Alnestig & Segerstedt 1997). Det framkommer 

tydligt från studiens företag att majoriteten beräknar sina tillverkningskostnader utifrån 

maskinkostnad. Därmed inte sagt att de inte räknar med direkt arbete, som framför allt företagen 

med manuell tillverkning använde. Ett generellt intryck var dock att mycket fokus lades på 

maskiner. Denna utveckling av tillverkningskostnader har sannolikt varit en del av den 

utveckling som skedde i samband med att aktivitetsbaserade kalkyler växte fram. Att dela in 

kostnader till aktiviteter menar Cooper & Kaplan (1988) kan ge en bättre fördelning av ett 

företags kostnader än en traditionell självkostnadskalkyl. Aktiviteter beskrivs ofta som att de 

förbrukar resurser i ett företag och produkterna i sin tur orsakar aktiviteterna (Ask & Ax 1995). 

Denna beskrivning kan leda till diskussionen kring timkostnaderna som företagen använder och 

huruvida de kan ses som aktiviteter. Resurserna i form av maskinerna beräknas ofta genom 

beläggning och hur mycket av omkostnaderna som ska belasta vardera maskin, för att få fram 

en timkostnad, likt resursförbrukningen till aktiviteter. Produkterna ger sedan upphov till 

aktiviteterna genom användandet av maskinerna, och kostnaderna allokeras till produkterna. 

Genom att fördelningen dessutom baseras på den tid som produkterna tar i tillverkningen, liknar 

det en tidsdriven aktivitet (Atkinson et al. 2012).  

Genom att presentera timkostnaderna på detta vis, framgår tydliga likheter till aktiviteter. 

Därmed är diskussionen om förändrade förutsättningar som föranledde utvecklingen av ABC-

kalkylen förståelig. Däremot är det inte självklart att alla företag behandlar timkostnaderna så 
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att det är applicerbart med aktiviteter. Med hänvisning till den tidigare diskussionen kring att 

företagen i stor utsträckning har påläggsbaserade kalkyler, landar vi här i att även om det 

förekommer influenser av aktiviteter i timkostnaderna, så menar vi inte att de har ABC-

kalkyler. Utan det är fortfarande påläggsbaserade kalkyler som blivit influerade av den 

automatiserade utvecklingen, och timkostnaden numera är ett vanligt inslag i påläggskalkylen 

(Alnestig & Segerstedt 1997). 

 

Att fördela kostnader genom aktiviteter beskriver Fisher & Krumwiede (2015) ger en bättre och 

mer korrekt bild av verkligheten. Det tyder på att företagen skulle få en bättre 

kostnadsfördelning om de fördelade fler kostnader genom aktiviteter, men då det även beskrivs 

som en komplex och tidskrävande metod (Fisher & Krumwiede 2015) kan små företag i 

synnerhet påverkas av metodens behov av resurser och komplexitet. Vilket medför att nyttan 

inte överstiger kostnaderna, då små företag ofta har storleksbetingade nackdelar som bidrar till 

mindre resurskapacitet (Armitage et al. 2016 och Ramström 1975). Det kan vara en anledning 

till att inga av företagen i studien använde ABC kalkylering.  

 

Fyra utav företagen i studien har kalkylmodeller som skiljer sig från resterande i och med att 

de räknar med täckningsbidrag, företag B, C, L och O. De ser till produkternas direkta 

kostnader, alltså särkostnader och kan kopplas till en bidragskalkyl (Alnestig & Segerstedt 

1997). Alla fyra räknar på produktnivå och inkluderar direkt material. Hur de gör med 

tillverkningskostnaderna skiljer sig däremot. Företag B och L räknar med direkt arbetskostnad 

respektive lön, vilket motsvarar produktens särkostnader (Alnestig & Segerstedt 1997). Företag 

C och O inkluderar även omkostnader i tillverkningskostnaden, C genom en schablon för 

material- och tillverkningsomkostnader och företag O genom att räkna med en timkostnad där 

tillverkningsomkostnaderna ingår. Cooper & Kaplan (1988) menar att omkostnader som är 

direkt hänförliga till produkten även kan fördelas i bidragskalkyler. Däremot kan man ställa sig 

frågande till om företagen som räknar med omkostnader för produkterna enbart inkluderar 

särkostnader som är direkt hänförliga. Eftersom att omkostnaderna tilldelas produkterna relativt 

generellt (med schablon och inbakat i timkostnaden) så kan det anses vara lite likt en 

självkostnadskalkyl som försöker fördela indirekta kostnader till produkterna. Ask och Ax 

(1997) fann i sin studie att bidragskalkyler var vanligt att de förekom i samband med och som 

enklare alternativ till självkostnadskalkylen, och man kan fråga sig vart gränsen går i praktiken. 
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Alnestig & Segerstedt (1997) framhäver att bidragskalkyler även kan räknas på flera nivåer, där 

kostnader som är särkostnader på en nivå kan vara samkostnader på en annan. Företag B och O 

uppger att de tittar på täckningsbidrag på olika nivåer. Företag O  presenterar det tydligt där de 

kollar på TB 1 som täcker företagets särkostnader samt tillverkningsomkostnader, och TB 2 

som ska täcka alla företagets kostnader.  

 

Bidrag anses generellt som en förenklad och simplare kalkylmodell, genom att inte fördela 

kostnaderna fullständigt till produkterna så tar man endast särkostnaderna för produkterna i 

beaktning. Det medför att varje beslut om produkterna görs utifrån produkternas 

förutsättningar. Däremot kan man ifrågasätta denna modell som enda kalkyl som ett företag 

använder. Eftersom att ekonomistyrning och kalkyler handlar om att strategiskt planera för att 

företaget ska överleva på längre sikt (Anthony et al. 2014), kan det anses motsägelsefullt att 

bara se till produkternas särkostnader. Alla företagen nämner att de jämför produkternas 

täckningsbidrag och täckningsgrad med uppställda krav för att kunna se så att företagets alla 

fasta kostnader täcks på lång sikt, vilket gör att trots att de räknar på produkternas särkostnader, 

kan de se hur mycket av samkostnaderna som täcks (Alnestig & Segerstedt 1997). Därmed kan 

man ifrågasätta det kortsiktiga perspektiv som bidragskalkylen många gånger förknippas med 

(Ask & Ax 1997). Även då de fasta kostnaderna inte fördelas till produkterna, så möjliggör 

täckningsbidraget att företaget kan se hur mycket en produkt tillför för att täcka 

samkostnaderna. Troligtvis har de även någon gång uppmätt hur mycket täckningsbidrag som 

behövs för att täcka alla företagets kostnader, vilket då gör att man funderar på vart gränsen 

mellan fullständig och ofullständig kostnadsfördelning ska dras.  

 

Målkostnadskalkylering innebär kostnadsreducering med fokus på utvecklingsstadiet och 

kaizenkalkylering fokuserar på ständiga förbättringar under produktionsprocessen, för att 

kunna jobba mot en målkostnad (Monden 1999, se Kern & Formoso 2006, s. 78). Två av femton 

företag i studien uppgav att de jobbar med målkostnader, företag I och L. Företag L sade att de 

använder sig av målkostnad och ständiga förbättringar, då de befinner sig på en 

konkurrensutsatt marknad och hela tiden måste optimera sin tillverkning. Företag I uttryckte 

sig; ”det får kosta såhär mycket och så får man lösa det på vägen” (Företag I 2016-04-26), med 

vilket de menar att genom att optimera tillverkningsprocessen så jobbar de för att möta de 

målkostnader som kunden kommer med. Detta är typiskt för grunderna med kaizenkalkylering, 

som syftar till ständiga förbättringar under tillverkningsprocessen (Ax & Ask 1995). 
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Det kan anses vara få företag i studien som angivit att de jobbar med målkostnader. Visserligen 

är det ett förhållandevis nytt inslag i kalkyleringen, men grundidén att försöka optimera och 

effektivisera i såväl planering- och utvecklingsstadiet som i tillverkningsprocessen är något som 

man kan anse att alla företag bör implementera i någon form. För små tillverkande företag, med 

näst intill enbart kundanpassade produkter, kan man dock ställa sig frågande till hur väl det 

skulle kunna implementeras och användas. Ofta har företag likt de i studien kanske inte lika 

omfattande planerings- och utvecklingsstadier, eller tillräckligt omfattande 

tillverkningsprocesser för att målkostnads- och kaizenkalkylering skall implementeras fullt ut 

och nyttan därmed överstiger kostnaderna för implementeringen. Jämförelsevis har i regel små 

företag bättre kommunikationsmöjligheter mellan olika avdelningar, både genom geografisk 

närhet samt exempelvis genom färre personer som kommunikationen kring 

tillverkningsprocessen sker mellan (Ramström 1975 och Deeks 1976  se Bergström & Lumsden 

1993, s. 24). Företag måste alltså överväga nyttan mot kostnaderna för en sådan 

implementering.  

5.2 Kalkylsyfte 

I teorin framgår det att kalkyler behövs i alla verksamheter och bör ligga till grund för beslut 

gällande exempelvis prissättning, kostnadskontroll, lönsamhetskontroll, tillverknings- och 

produktionsbeslut (Ask & Ax 1997 och Alnestig & Segerstedt 1997). Företagen i studien 

uppgav att de använde produktkalkylering vid prissättning, kostnadskontroll, 

lönsamhetsberäkning, beslut om tillverkning och produktion, samt leverantörsbedömning. Det 

överlägset mest förekommande syftet med produktkalkyler var prissättning. Atkinson et al. 

(2012) beskriver kostnadskontroll som användbart vid marknadsbestämt pris då företagen 

måste kontrollera sina kostnader för att se om de kan möta marknaden. Med detta i åtanke var 

det förvånansvärt få företag som angav kostnadskontroll som syfte, och förhållandevis många 

som angav prissättning. Vilket kan tänkas bero på att gränsen mellan prissättning och 

kostnadskontroll är otydlig i praktiken. Med tanke på att företag med relativt liten sannolikhet 

kan prissätta mot marknad, bör syftet med prissättning och dess innebörd granskas närmare. 

Cooper & Kaplan (1988) menar att företag som tillverkar kundorderspecifika produkter har 

större möjlighet att prissätta mot marknad. Majoriteten av företagen uppger att de har 

kundanpassad tillverkning, däremot är det fortfarande en konkurrensutsatt marknad, då många 

utav företagen verkar i en bransch som innebär att de har en maskinpark och kan tillverka en 

mängd olika produkter utifrån råmaterial. Kunderna har andra liknande företag att vända sig till 
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om ett företag inte kan möta marknadens förväntningar på pris till kund, vilket ger företagen en 

bild av vilken nivå som finns på marknaden. Det kan då tänkas att företagen kan använda 

kalkylerna till att prissätta produkterna, men hänsyn måste ändå ta tills marknaden då de 

troligtvis inte har möjlighet att prissätta på marknaden.  

 

Många av företagen som uppgav prissättning som syfte sade också att det är viktigt att ha 

kontroll på kostnader för att kunna ta beslut om vilka produkter de kan tillverka från 

kundförfrågningar. Varför är det då inte fler företag som angivit kostnadskontroll som 

kalkylsyfte? Företag måste alltid ha mer eller mindre kontroll på sina kostnader för att på sikt 

kunna driva företaget framåt (Alnestig & Segerstedt 1997). Därmed kan det tänkas att företagen 

ser kostnadskontroll som en mer eller mindre självklarhet och en grundläggande förutsättning 

för att kunna göra kalkyler, och därmed inte anser det vara ett direkt kalkylsyfte.  

 

Det är intressant att utveckla diskussionen kring de företag vars kalkyler bygger på 

bidragsmodellen. Ett av företagen (företag L) anger att de har kostnadskontroll som kalkylsyfte, 

samtidigt som de uppger att de räknar i täckningsbidrag för produkterna. Bidragskalkyler 

kännetecknas av ofullständig kostnadsfördelning och har därmed inte samma detaljkännedom 

om indirekta kostnader på produktnivå (Ask & Ax 1997). Det kan därmed anses motsägelsefullt 

att ha kostnadskontroll som syfte och använda bidragskalkyl där man inte ser förbrukningen av 

indirekta kostnader på produktnivå. Företag L kanske bör överväga att tillämpa en mer 

avancerad modell med fullständig kostnadsfördelning om de med sitt angivna syfte anser att 

kostnadskontrollen är viktig. Med det inte sagt att de kan ha gjort detta och då tagit beslutet att 

nyttan inte överstiger kostnaden för en mer avancerad kalkyl. Företag L uppgav också att ett 

syfte med kalkylerna är att prissätta sina produkter, när marknaden tillåter det. De räknar då 

med en prisfaktor som är framräknad för att erhålla en viss bruttomarginal per produkt. Att 

beräkna pris på detta sätt kan anses vara ett simpelt tillvägagångssätt, vilket är en av fördelarna 

med bidragskalkyler där snabba och flexibla beslut värderas (Ask & Ax 1997).  

 

Bidragskalkyler anses användbart vid prissättning då det är fördelaktigt när snabba beslut 

behöver tas (Ask & Ax 1997). Då företag inte har möjlighet att prissätta fritt på marknaden utan 

har ett marknadsbestämt pris att förhålla sig till, kan nyttan av att allokera indirekta kostnader 

på produktnivå ifrågasättas. Det kan då anses mer relevant att enbart se till produktens 

särkostnader och försäljningspris för att kontrollera att det finns en marginal för att täcka 

företagets samkostnader. Påläggsmetoden anses ge en mer korrekt bild av kostnaderna men 



56 

 

också mer tidskrävande och komplext att framställa (Ask & Ax 1997) och att ha syftet att 

prissätta med påläggsmetod kan därmed verka för tidskrävande om det handlar om att godkänna 

eller erbjuda kunden ett snabbt pris. Skillnaden mellan påläggskalkyl och bidragskalkyl är att 

bidragskalkylen enbart tar hänsyn till särkostnader och i en påläggskalkyl belastas produkterna 

även med en viss del av de indirekta kostnaderna (Alnestig & Segerstedt 1997). En följd av att 

alla produkter belastas lite var kan vara att vissa produkter riskerar att bli över- eller 

underprissatta. Därmed skulle man kunna argumentera för att bidragskalkylen kan vara 

fördelaktigt vid prissättning av produkter på grund av att man då enbart sätter pris utefter 

produktens direkta kostnader. En nackdel med bidragskalkylen är det korta tidsperspektivet 

vilket gör att företagen med bidragskalkyl för att prissätta produkter måste se till att även täcka 

fasta kostnaderna på lång sikt. 

 

Bidragskalkylering innebär ett fokus på produkters särkostnader och kan med fördel användas 

om produkter ska börja tillverkas eller för att avgöra om en viss produkt bör vara kvar i 

tillverkningen grundat på dess särkostnad (Alnestig & Segerstedt 1997). Det betyder att 

bidragskalkylering även kan vara användbart när syftet med produktkalkyler är produktions- 

eller tillverkningsbeslut. Detta uppger dock inga av de fyra företagen (B, C, L, O) som använder 

bidragskalkyl. Men det kan tänkas kunna ha nytta av det för att ta kortsiktiga beslut baserade 

på särkostnader. För att ta beslut om tillverkning på långsikt bör företagen däremot även se till 

de indirekta kostnaderna som produkten ger upphov till, vilket gör att självkostnadskalkyler 

kan anses mer användbart.  

 

Leverantörsbedömning uppgav två av företagen (B och L) som syfte med kalkylering, vilket 

inte tillhör de vanligaste användningsområdena med produktkalkyler. Det kan tänkas beror på 

att vid leverantörsbedömning är det endast aktuellt att granska materialkostnaden för att 

utvärdera leverantörer, där kalkylen används som verktyg för detta. Det utgör därmed inte det 

egentliga syftet till varför kalkylen upprättas. Att ange det som ett kalkylsyfte kan därmed anses 

vilseledande, utan bör istället benämnas som en funktion som kalkylen medför. Både bidrag 

och självkostnadsmodeller kan anses passande för leverantörsbedömning så länge 

materialkostnad räknas på produktnivå, vilket företag B och L gör.  
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5.3 Efterkalkyler  

En förkalkyl är den kalkyl som upprättas innan ett beslut och i teorin framgår osäkerheten kring 

att uppskatta förväntade värden (Ask & Ax 1997).  Många gånger innebär kalkyler en 

förenkling av verkligheten (Balakrishnan et al. 2011). Många av företagen förklarar att det svåra 

och mest kritiska i att upprätta kalkyler är osäkerheten i att fördela kostnaderna korrekt. Företag 

G sammanfattar upprättandet av förkalkyler som; ”mer eller mindre kvalificerade gissningar” 

(Företag G 2016-04-27). Många tar också upp att lösningen är att göra kalkylerna mer generella, 

eftersom att exakta kalkyler vore alltför kostsamt att upprätta då det ändå inte blir exakt rätt på 

kronan.  

 

Men med tanke på den osäkerhet som ligger i en förkalkyl tar Ask & Ax (1997) upp vikten av 

uppföljning. 12 av företagen (A, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O) upprättar efterkalkyler, alltså 

en övervägande majoritet lägger vikt vid att följa upp beslut. Dock finns det ytterligare aspekter 

att ta hänsyn till om företag ska upprätta efterkalkyler eller inte. Alnestig & Segerstedt (1997) 

beskriver att olika verksamheter har olika förutsättningar för att tillämpa efterkalkyler. Ask & 

Ax (1997) pratar om att nyttan bör överstiga kostnaderna som medför uppställningen av 

efterkalkyler. Desto mer kundanpassade produkter, desto mindre vikt på efterkalkyler eftersom 

det kan bli för kostsamt om det gäller många produkter eller om produkterna inte återkommer. 

Det framkommer i studien att enbart fem av tolv företag (A, E, F, N, O) som upprättar 

efterkalkyler gör det på alla sina produkter. Resterande upprättar efterkalkyler enbart på 

återkommande produkter eller genom ett stickprov. Det kan ses som typiskt för kundanpassade 

företag, då det kan tänkas bero på att det inte finns någon nytta med att upprätta efterkalkyler 

på produkter som inte med säkerhet återkommer. De två företag (C och J) som angav att deras 

produkter var delvis standardiserade upprättar inte efterkalkyler. Detta är en intressant aspekt 

att jämföra med vad teorin säger, då efterkalkyler är en viktig del i uppföljningen och 

kontrolleringen av att man faktiskt gör det man tror att man gör (Ask & Ax 1997). 

 

I teorin framgår det också att enkelheten i att framställa en efterkalkyl varierar för olika företag. 

Uppföljning i en verksamhet kan ske på olika sätt. Det kan exempelvis röra sig om  att 

funktionen för efterkalkylering är ett tillägg som kräver mer utvecklade system och därmed 

innebär högre kostnader (Alnestig & Segerstedt 1998). Vissa företag, exempelvis företag F och 

H, förklarar att de kontrollerar förkalkylen genom en stämpelfunktion där maskinen registrerar 

ställtid och tillverkningstider. Det är för dem ganska enkelt och inte särskilt tidskrävande att 
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framställa efterkalkyler, trots kundanpassade produkter. Det kan även kopplas till att de har en 

automatiserad tillverkning vilket medför att informationen kring exakt tidsåtgång för 

maskinerna är mer lättillgänglig, jämfört med om det är mycket manuell tillverkning, vilket kan 

vara mer tidskrävande att registrera. Det är då inte förvånande att företag F framställer 

efterkalkyler på alla sina produkter. Däremot skulle företag H likaväl kunna använda 

efterkalkyler på alla produkter, och inte bara på de viktigaste. Mest troligt beror det på att de 

inte ser nyttan med att följa upp produkter som inte är återkommande för dem, vilket ofta berör 

företag med kundanpassade produkter.  

 

5.4 Kalkylsvårigheter 

Karaktäristiskt drag för små företag benämns ofta att de går på känsla och erfarenhet vid 

upprättandet av produktkalkyler (Balakrishnan et al. 2011). Detta är något som visat sig 

återkommande vid intervjuerna med företagen. De flesta av företagen har förklarat att 

uppskattningar och antaganden baseras på personalens känsla och erfarenhet inom 

tillverkningen. Sex av företagen (A, D, E, F, G, M) har lyft fram just erfarenhet som en 

avgörande aspekt i förkalkylerna. Balakrishnan et al. (2011) förklarar vidare att förenklingar 

kan behöva göras vid utförande av kalkyler på komplicerade processer, för att det annars skulle 

vara för tidskrävande.  

 

Den främsta svårigheten med kalkyler, som företagen angivit, är att beräkna exakt 

tillverkningstid. När produkterna inte tidigare har tillverkats medför det en osäkerhet, eftersom 

det är svårt att uppskatta något man inte har erfarenhet kring. Beroende på hur avancerade 

maskiner de besitter kan den uppskattade tillverkningstiden stödjas genom simulering i maskin. 

Genom att följa upp och mäta tillverkningstiden menar Ask & Ax (1997) att fortsatt tillverkning 

av produkten blir mer korrekt och ger en mer rättvisande förkalkyl inför nästa order. Vid en ny 

produkt måste dock ofta antaganden göras menar Alnestig & Segerstedt (1997), vilket för 

företagen innebär att de uppskattar tillverkningstiden. ”Mer eller mindre kvalificerade 

gissningar” sade företag G (2016-04-27) om de uppskattningar och antaganden som de gör 

initialt i tillverkningen. Är det likartade produkter blir uppskattningarna mer likt utfallet, ju mer 

diskussion mellan personalen som besitter kunskapen och ju mer erfaren personalen är desto 

bättre antaganden. Som ett företag sade om uppskattningar som baserades på erfarenhet; 

”Ganska så rätt redan vid första gissning” (2016-04-22 Företag M). Det är med andra ord 

viktigt för företagen att ha lämplig indata, det vill säga uppdaterad och noggrann mätning, i 
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kalkylsystemen och det är därför nödvändigt att kontinuerligt följa upp och utvärdera de 

kostnader som är uppmätta i kalkylen. Det har under intervjuernas gång uppenbarats att många 

företag rågar kostnaderna eller lägger in vissa säkerhetsmarginaler när de upprättar kalkylerna. 

Det kan tänkas bero på att de vill gardera sig för den osäkerhet som kalkylering innebär, 

exempelvis att något oväntat inträffar eller risken för felkalkylering (Ask & Ax 1997). Det kan 

tänkas vara speciellt aktuellt för mindre företag då de ofta har begränsade finansiella resurser 

och inte lika mycket att falla tillbaka på (Ramström 1975). 

Företagets struktur kan se mycket olika ut i hur de fattar beslut och olika befattningshavare kan 

ansvara för kalkyleringen beroende på hur företaget ser ut (Alnestig & Segerstedt 1997). Detta 

framgick tydligt vid kontakt med företagen och de personer som intervjuats, då respondenternas 

titel och arbetsuppgifter har skiljt sig åt. Många gånger har det varit Vd:n som har hand om 

produktkalkyleringen, vissa gånger ekonomiansvarig eller produktionsansvarig. Många gånger 

har Vd:ns roll även inkluderat exempelvis försäljningsansvaret. Detta kan tänkas vara en vanlig 

situation i små företag där olika roller flyter samman som exempelvis att VD och ägare ofta är 

samma person (Deeks 1976, se Bergström & Lumsden 1993, s. 24). Vid intervjuerna med 

företagen framkom det tydliga skillnader i vilket perspektiv som respondenterna hade i 

samband med kalkylering. Respondenterna som var VD i företagen hade generellt ett bredare 

perspektiv och var väl insatt i företagets alla aspekter, såväl tillverkningen som exempelvis 

företagets hela ekonomi. Från deras intervjuer erhölls betydligt mer kringliggande information 

om företaget. Respondenterna som var produktionsansvariga var mer inriktade på 

tillverkningen och produktionsprocessen, medan ekonomiansvarig hade en ekonomisk 

kostnadsfokus och inte lika ingående kunskap om tillverkningsprocessen. Alla respondenter 

hade däremot mycket god kunskap om och insikt i alla delar i företaget och kunde besvara 

frågor om de olika delarna av verksamheten vilket Ramström (1975) tar upp som karaktäristiskt 

för små företag, nämligen att de i högre grad har en bättre översiktlig kostnadsmedvetenhet 

jämfört med större företag.  

 

De företag som ansåg att kalkylering är väldigt viktigt och utgör den huvudsakliga grunden för 

beslutsfattande hade i stora drag bäst förståelse för kalkylerna. De kunde förklara hur kalkylerna 

var uppbyggda och hur allting hängde ihop på ett annat sätt än de andra. Det var företag som 

trots att de mer eller mindre angav att kalkylering är viktigt, som även sa att deras erfarenheter 

och känsla för tillverkningen var nästan lika viktiga, “Hellre ute i verkstaden än på kontoret” 

(Företag M 2016-05-02). 

 



60 

 

”Så länge vi inte behöver betala för att gå här så fortsätter vi, uttryckte företag J (2016-05-04) 

som visar på att även om de använder sig av kalkyler, så är det inte det viktigaste arbetet de gör 

och de skulle kunna klara sig utan det, så länge de vet att de går runt. Att deras produkter är 

delvis standardiserade kan medföra att företaget känner att kostnadsfördelningen är tillräcklig 

och att de inte behöver mer avancerade kalkyler. Man måste dock överväga risken med att ett 

företag med sådana förutsättningar inte upptäcker i tid när situationen förändras och deras 

fördelning av kostnader inte längre ger en rättvis bild av vilka produkter som är lönsamma 

(Fisher & Krumwiede 2015). 

 

Många av företagen uppgav att de använder sig av MPS-system när de upprättar kalkyler. Å 

ena sidan går det att urskilja att företagens kalkyler är baserade på deras förutsättningar i 

verksamheten. Å andra sidan så kan man diskutera kring vilka valmöjligheter företagen 

egentligen har när de köper ett färdigutvecklat system. Det kan exempelvis vara en av 

anledningarna till att många av företagens kalkyler är lika varandra då många tillämpar 

påläggsmodellen. Det medför att företagen måste anpassa uppbyggnaden av kalkyler till 

systemets förutsättningar. Ett kalkylsystem kan många gånger innebära höga 

implementeringskostnader och utformning av kalkylsystem beror på företagets förutsättningar 

(Fisher & Krumwiede 2015 & Balakrishnan et al. 2011). Företag F nämner i sin intervju att det 

kostar mycket att implementera ett kalkylsystem och att de successivt implementerat systemet, 

men säger att “nu när vi har systemet underlättar de otroligt mycket och det är väldigt smidigt 

att använda, inga konstigheter alls” (2016-04-27). Fisher & Krumwiede (2015) menar att det 

med fördel kan ses som en strategisk investering som gynnar företaget längre fram. Eftersom 

ett kalkylsystem ofta är dyrt att implementera kan det tänkas att många företag inte är benägna 

att byta modell, eftersom detta skulle medföra ännu högre kostnader att upprätta ett nytt system. 

Det kan tänkas att företagets storlek, förutsättning och inställning till kalkylering avgör hur 

benägna företagen är att investera i ett kostsamt kalkylsystem. Armitage et al. (2016) instämmer 

i att faktorer så som storlek och företagets förutsättningar påverkar vilka tekniker som används. 

Från företagen går det urskilja skillnader i vissa respondenters inställning till 

produktkalkylering då följande uttryck har förekommit; ”Skit in, skit ut” (Företag L 2016-04-

22) och ”Så länge vi inte behöver betala för att gå här så fortsätter vi” (Företag J 2016-05-04). 

Det kan tänkas spegla vikten av produktkalkylers användning inom hela verksamheten och 

Alnestig & Segerstedt (1997) menar att ledningens inställning har stor inverkan på hur företaget 

arbetar med kalkylering. Det går även att urskilja att just dessa företag använder mer simpla 

kalkylmetoder som baseras på många generella antaganden och inte lika strikt uppföljning. 
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6. Slutsats 

År 1997 genomförde Ask och Ax sin studie som undersökte förekomsten av 

självkostnadskalkylering och bidragskalkylering i tillverkande företag. Resultatet visade att 

självkostnadskalkyler var den mest förekommande metoden, och att bidragskalkyler visade sig 

ofta användas som komplement till självkostnadskalkylen. Studien visade även att majoriteten 

av företagen upprättade efterkalkyler. Vår studie skiljer sig en del från Ask och Ax studie från 

1997. Framför allt var deras fokus på stora och medelstora företag, och samma statistiska 

generalisering är inte syftet med vår studie. Vissa likheter och paralleller kan vi dock se till vår 

studie, bland annat gällande förekomsten av vissa modeller och användning av efterkalkyler.  

 

Syftet med vår studie var att beskriva och förklara små tillverkande företags användning av 

produktkalkyler. Fokus har varit på varför kalkyler används, vilka svårigheter företag upplever 

kring produktkalkyler samt vilka modeller som används. Alla femton företag i studien visade 

sig använda produktkalkylering i någon form. Kalkyler visade sig vara vanligt som 

beslutsunderlag för att prissätta produkter, då alla företagen angav detta som kalkylsyfte. 

Företags möjlighet att prissätta på en marknad är ofta begränsad för ett litet företag. Dock 

tillverkade alla företag kundanpassade produkter, vilket medför en större möjlighet till att 

differentiera sig på marknaden och därmed inte vara lika priskänsliga. Syftet att prissätta kan 

ha fler innebörder än att enbart prissätta mot marknad, det kan exempelvis vara att skicka 

prisförslag till kund eller möta ett marknadsbestämt pris. Andra användningsområden som 

företagen uppgav var kostnadskontroll, lönsamhetskontroll, tillverknings- och 

produktionsbeslut samt leverantörsbedömning. Det visade sig att många utav kalkylsyftena som 

litteraturen framhäver inte var lika tydligt åtskilda i praktiken. Företag poängterade exempelvis 

vikten av att ha kontroll på sina kostnader, men angav samtidigt inte kostnadskontroll som 

kalkylsyfte.  

 

Alla företag använder orderkalkyl eftersom det är mest lämpligt vid kundanpassade produkter. 

Den vanligaste modellen visade sig vara påläggsbaserade kalkyler, vilket majoriteten av 

företagen använder. Fördelning av indirekta kostnader i påläggskalkylerna varierar mellan 

företagen där vissa hade en mer generell fördelning. Många företag beräknar 

tillverkningskostnad utefter maskin och/eller moment, vilket antas vara ett relativt vanligt 

tillvägagångssätt i påläggskalkylen som konsekvens av den automatiserade utvecklingen.  
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Fyra stycken företag använder sig av bidragskalkyler, där de även ser till att täckningsbidragen 

täcker alla företagets kostnader på sikt. Ingen av företagen använder ABC-kalkyler, vilket kan 

antas bero på att det är en resurskrävande metod som små företag i mindre utsträckning kan 

implementera. Två företag uppgav att de arbetar mot målkostnad och eftersträvar 

kostnadsreducering genom ständiga förbättringar.  

 

Det visade sig vara relativt många företag som lade mycket tid på uppbyggnad och utformning 

av detaljerade kalkyler. De upplevdes även besitta en god förståelse för kalkylering, vilket 

vanligtvis inte beskrivs som karaktäristiskt för små företag. Vad som däremot är vanligt 

förekommande för små företag är uppskattningar baserat på erfarenhet och känsla. Det var 

återkommande för flera företag, inte minst vid uppskattningar om tillverkningstid och 

maskinbeläggning. Studien visar också att tolv företag upprättar efterkalkyler, där vissa gör det 

på alla produkter och vissa enbart på återkommande. Eftersom företagen tillverkar 

kundanpassade produkter är det inte självklart att efterkalkyler bör upprättas, utan varje företag 

bör se till nyttan det medför dem. 

 

I inledningen diskuterades det att kalkylmetoder är utformade efter större företags 

förutsättningar, med argument att de är implementerbara även för små företag. Det finns dock 

argument som talar emot detta. Vi kan i studien se att många företag använder sig av de vanliga 

kalkylmodeller som presenteras i litteraturen. Det framkommer också att företagen gör 

anpassningar efter sina egna förutsättningar, då det många gånger krävs förenklingar och 

generalisering för att upprätta kalkyler. Det kan kopplas till små företags storleksbetingade 

nackdelar vilket kan begränsa dem i möjligheterna att implementera vissa mer komplexa och 

kostsamma modeller.   

 

Slutligen kan vi konstatera att varje företag bör, utefter sina egna förutsättningar, göra 

överväganden och ta ställning till hur produktkalkyler skall utformas. Beroende på de val som 

görs läggs grund för noggrannheten i kalkylerna och därmed de konsekvenser som valen 

medför. Syftet med kalkylen bör tas i beaktande, för att använda den kalkyl som ger en 

rättvisande bild av det företaget avser beräkna. Företagen bör kontinuerligt utvärdera och 

reflektera över sina förutsättningar för att optimera användningen av kalkyler.  
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Möjligheterna för framtida forskning inom detta område är många! För att utveckla en studie 

likt den här, kan man förslagsvis inkludera kapacitetsaspekten för att gå djupare in på 

tillverkningskostnaderna. Man kan även titta på olika roller inom företag och dess förståelse för 

kalkyler, för att se om skillnader kan utläsas i hur avancerade kalkylerna är. Det kan även vara 

av intresse att göra en studie likt denna med ett större urval för att kunna dra en statistisk 

generalisering för små tillverkande företag.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

Intervjun baseras på en semi-strukturerad intervjuguide där utgångspunkten är några 

övergripande frågor som möjliggör för oss att ställa följdfrågor 
Frågor: 

 Vilka är era huvudsakliga produkter? 
 

 Hur skulle ni beskriva er huvudsakliga produktion? 

 Hur använder ni er utav produktkalkylering? 

 Kan ni beskriva hur ni går tillväga för att upprätta en kalkyl för era olika 

kalkylobjekt? 

 Använder ni era kalkyler vid olika beslutssituationer? 
 

 Använder ni produktkalkylering på alla era produkter? 
 Hur ser era rutiner ut kring produktkalkylering?   

 Hur viktig anser ni produktkalkylering vara för er verksamhet? 
 Vad är viktigast för er när ni använder produktkalkyler?   

 

 Upplever ni att det finns svårigheter med produktkalkylering? 
 

Tack för Er medverkan! 

  



67 

 

8.2 Bilaga 2 – Företagsbeskrivning  

Företag A - Intervju på plats med VD ( 2016-05-10)   

Företag B - Intervju på plats med ekonomichef (2016-04-25)  

Företag C - Telefonintervju med ekonomichef (2016-04-26)  

Företag D- Telefonintervju med marknad/försäljningsansvarig (2016-04-26)  

Företag E- Telefon intervju med VD (2016-04-26)  

Företag F-  Telefonintervju med VD (2016-04-27) 

Företag G - Telefonintervju med VD (2016-04-27)   

Företag H - Telefonintervju med VD/inköp & försäljningsansvarig (2016-04-27) 

Företag I - Telefonintervju med backoffice. (2016-04-26)  

Företag J - Telefon intervju med VD (2016-05-04) 

Företag K - Intervju på plats med VD/försäljningsansvarig (2016-04-28) 

Företag L -  Intervju på plats med VD (2016-04-22) 

Företag M - Telefonintervju med ansvarig produktion/inköp. (2016-05-02)  

Företag N - Telefonintervju med ekonomiansvarig (2016-05-16) 

Företag O - Telefonintervju med Produktion/inköpsansvarig (2015-05-16) 

 


