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SAMMANFATTNING 
 
 
Denna uppsatts behandlar utformningen av ett kalkylsystem i ett mindre 

husbyggnadsföretag. Vårt syfte har varit att undersöka det nuvarande kalkylsystemet på 

Englundshus AB och föreslå förbättringar. Prissättning är ett viktigt konkurrensmedel 

och för att kunna göra en bra prissättning behövs bra kalkyler. Små företag har ont om 

resurser att lägga på ett kalkylsystem men har ändå stort behov av noggranna kalkyler. 

Vår undersökning baserar sig på intervjuer med fallstudieföretagets VD Jarkko 

Erikshammar och ekonomiansvarige Johanna Vikström samt att vi följt Jarkko 

Erikshammar under hans dagliga arbete med kalkylering.  



ABSTRACT 
 

This thesis discusses the development of a calculation system in a small house building 

company. Our purpose has been to examine the current calculation system at 

Englundshus and suggest improvements. Pricing is an important means of competing, to 

be able to set proper prices you need good calculations. Small companies usually don’t 

have the resources to invest in a complex calculation system but they still have need for 

good calculations. Our examination is based on interviews with the case study 

company’s MD Jarkko Erikshammar and the financial manager Johanna Vikström. We 

have also followed Jarkko Erikshammar in his daily work with calculation. 
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1. PROBLEMOMRÅDE 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 
En enklare form av självkostnadskalkylen kom i samband med den industriella revo-
lutionen när behovet av mer avancerade kalkylmetoder uppstod. Funderingar kring 
lämpliga sätt att fördela olika kostnader förekom redan under det tidiga 1900-talet. 
(Frenckner & Samuelson, 1984, s 30) Från 1980-talet och framåt har bland annat den 
snabba tekniska utvecklingen, IT-revolutionen, strängare miljökrav och hårdare kon-
kurrens gjort att produktkalkylering fått ökad uppmärksamhet (Ask & Ax, 1997, s 11). 
 
Kalkylering är centralt för att kunna styra verksamheten i ett företag på bästa möjliga 
sätt (Norelid & Eliasson, 2005, s 16). Kalkylering är en viktig grund för beslutsfattande, 
som till exempel vid prissättning (Macheridis, 2004). Därför använder de flesta företag 
sig av någon form av kalkylering trots att det inte är lagstadgat att man måste göra det, 
och att det tar ganska stora resurser i anspråk (Norelid & Eliasson, 2005, s 16). 
 
Det är viktigt att kunna ta fram de verkliga produktionskostnaderna i ett företag för att 
fatta riktiga beslut om till exempel anbudsgivande (Ben-Arieh, 2000; Feldman & Shtub, 
2006). Konsekvenser av att inte ha korrekta underlag för produktionskostnaderna kan 
leda till att företaget förlorar ett kontrakt om de har övervärderat kostnaderna, under-
värderade kostnader kan i sin tur leda till förluster för företaget om anbudet blir antaget 
(Feldman & Shtub, 2006). 
 
Företag som inte har någon serieproduktion utan tillverkar enligt specialbeställning får 
konkurrera för varje order, pris och leveranstid är några av de punkter man konkurrerar 
med. Vid den här typen av orderproduktion betraktas varje order som ett projekt. 
(Persona, Regattieri & Romano, 2004) Projekt kan anta olika former, det kan till exempel 
vara en engångshändelse där någon behöver hantera ett speciellt problem det kan även ha 
återkommande karaktär som vid husbyggnad. (Macheridis, 2004)  
 
Projektkalkylering är förenat med vissa problem. För att komma till rätta med dem 
måste kalkylen utformas så att den uppfyller vissa krav på objektorientering, kostnads-
orientering, processorientering och organisationsorientering. (ibid). Macheridis (2004) 
anser att det bäst görs genom att använda sig av ABC-metoden. Cohen, Venieris och 
Kaimenaki (2005) säger dock att användare upplever vissa problem med ABC-metoden, 
som till exempel att den är resurskrävande. 
 
Valet av kalkyleringsmodell är en av de mest omdiskuterade frågorna (Ask & Ax, 1997, 
s 44). Frågor som kan påverka utformningen av en kalkyleringsmodell är bland annat 
företagets storlek, hur hård konkurrensen i branschen är samt om det är ett industri- eller 
handelsföretag (Guilding, Drury & Tayles, 2005). 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsatts är att beskriva kalkyleringsarbetet i ett mindre, hustill-
verkande företag samt föreslå förändringar och förbättringar. 
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1.3 Definition av mindre företag 
 
Årsredovisningslagen (1995:1554) 1:3 säger att ett mindre företag är ett företag som 
inte är ett större företag. Större företag definieras så här: 
 

- företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, 
en  auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller 

 
- företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

 
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 

 
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 
 
EU-kommissionen (ec.europa.eu) definierar små företag så här:  
 

• Små företag 10-49 anställda 
• Har en omsättning på högst 50 miljoner euro (ca 463,8 milj. SEK) 
• Har en balansomslutning på högst 43 miljoner euro (ca 398,8 milj. SEK) 

 
Med utgångspunkt i de upplysningar vi har om vårt undersökningsföretag, där vi känner 
till antal anställda och målet för omsättningen men inte balansomslutningen, väljer vi att 
använda oss av EU-kommissionens definition. 
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2. METOD   

 

2.1 Undersökningsansats 
 
Intresset för det problem vi valt att behandla i denna uppsats uppkom i slutet av januari 
2007 i samband med en näringslivsdag i Kalix där ett antal företag presenterade sig. 
Företagen lade även fram olika problem som de hade önskemål om att få hjälp med att 
lösa. Englundshus AB önskade att få hjälp med att förbättra sitt kalkyleringsarbete. Det 
lät som ett mycket intressant ämne som samtidigt gav oss en möjlighet att fördjupa våra 
kunskaper om kalkylering. 
 
Vi har valt att kombinera fallstudie och aktionsforskning vid undersökningen av kalkyl-
eringsarbetet hos Englundshus AB. Denscombe (2000, s 41) säger att det utmärkande för 
fallstudier är att undersökningen inriktar sig på bara ett undersökningsobjekt. Ett grunddrag 
för aktionsforskningen är att den är inriktad mot förändringsfrågor (op cit, s 71). Dessa 
beskrivningar passar utmärkt för vårt arbete eftersom det går ut på att undersöka befintligt 
arbetssätt med kalkyleringen och föreslå förändringar.  
 
Ett inslag i vårt arbete är deltagande observation. Med deltagande observation menas att 
forskaren befinner sig ”ute på fältet” och är tillsammans med de människor som 
studeras (Fangen, 2005, s 29). Denna metod burkar ofta kombineras med andra metoder 
i arbetet med datainsamlingen, exempelvis intervjuer (op cit, s 187).  

2.2 Metodsynsätt 
 
Några kännetecken för aktionsforskning är att dess syfte är att angripa ett ”verkligt” 
problem, förändring anses som en integrerad del av forskningen och att de centrala 
människorna i forskningen inte bara är objekt utan även deltagare. Forskarens syfte är 
att förändra det som undersöks på ett positivt sätt. (Denscombe, 2000, s 72) Detta tycker 
vi stämmer väl överens med vårt tillvägagångssätt. Vi har under arbetets gång varit i 
kontakt med Jarkko Erikshammar, VD för Englundshus AB i Kalix, och låtit honom ta 
del av vårt arbete vilket har lett till att hans förståelse för olika kalkylmodeller har ökat 
och utformningen av kalkylerna på Englundshus har förbättrats. Vi har även väckt 
frågor som företaget tidigare inte tänkt på som till exempel hur mycket deras varulager 
egentligen kostar och hur mycket de skulle tjäna på att kunna minska lagren.  
 
Några fördelar med aktionsforskning är att den riktar sig mot ett praktiskt problem och 
försöker lösa det, resultaten ger en direkt koppling till praktiken. Den ger personliga för-
delar till deltagarna genom ökad kunskap och förståelse. Några av nackdelarna är att det 
kan innebära en ökad arbetsbörda för deltagarna, vilket i ett senare skede ofta uppvägs 
av fördelar som exempelvis ökad effektivitet. Det är även så att aktionsforskaren ofta 
inte är helt opartisk eftersom han under sin forskning tenderar att se sig som en del av 
den undersökta organisationen. (Denscombe, 2000, s 81f) Andra fördelar med den här 
metoden är att man får kunskap direkt genom egna observationer och behöver inte 
enbart förlita sig på andrahandsuppgifter. Vid användning av aktionsforskning kommer 
forskaren även närmare människorna i studien än vid andra metoder och kan få 
information som de kan vara obenägna att ge i en intervju. (Fangen, 2005, s 32f) 
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Som en följd av att vi valt aktionsforskning som metod i vårt arbete blir vårt metodsyn-
sätt aktörssynsättet. Inom aktörssynsättet talar man om aktörer och observatörer. 
Aktören handlar, reflekterar och skapar det vill säga den som blir studerad, observatören 
är den som studerar (Arbnor och Bjerke, 1994, s 180f). Observatören måste engagera 
sig i situationen för de aktörer som studeras. Tidvis måste dock observatören öka 
avståndet till aktörerna för att få ett bättre perspektiv på de insamlade uppgifterna. 
Observatörsrollen får inte förväxlas med deltagande observation som kan genomföras 
nästan helt utan engagemang. Rollen som aktör och observatör kan växla mellan 
parterna, beroende på vem som agerar. (ibid)  
 
Aktörssynsättet syftar bland annat till att aktörerna ska förstå sin situation bättre (op cit, 
s 75). Forskaren, som även är en aktör, uppnår också en förståelse som hon/han avger 
till de övriga aktörerna för att öka deras förståelse och skapa förutsättningar för 
nytänkande (op cit, s 90-91). Utifrån aktörssynsättet har vi gjort ett problemorienterat 
urval av aktörer. Med problemorienterat urval menas att forskaren väljer ut personer 
som berörs av det problem som ska undersökas (op cit, s 240).  
 

2.3 Datainsamling 
 
Det finns två olika sätt att samla in data på, kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa 
metoden baseras på siffror och presenteras i diagram eller tabeller Denscombe, 2000, s 
208), av den anledningen är den inte lämpad för vårt arbete. Vi väljer att använda den 
kvalitativa metoden därför att den baseras bland annat på intervjuer och fältanteckningar (op 
cit, s 245). Några anledningar till varför vi valt intervjuer är att de ger goda insikter som 
grundar sig på nyckelpersoners kunskap, de ger även ett bra djup på informationen eftersom 
man kan komma med uppföljningsfrågor. Intervjuer innebär även en stor flexibilitet 
eftersom man kan ändra undersökningsinriktning under intervjuns gång. Direktkontakten 
som en intervju innebär leder till en kontinuerlig kontroll av riktighet och relevans av data 
under tiden som den samlas in, detta leder till god validitet. (Denscombe, 2000, s 161f) 
 
Under arbetet med datainsamlingen har vi inledningsvis sökt böcker och vetenskapliga 
artiklar via några av de databaser som biblioteket vid Luleå tekniska universitet er-
bjuder, Lucia, Libris, Ebsco, Emerald och S-WoPEc (Swedish Working Papers in 
Economics). Några av de sökord vi använt oss av är: kalkylering, prissättning, kostnads-
beräkning, calculation, cost-evaluation, costing och pricing. Small companies, små före-
tag och construction companies är andra sökord som vi använt. Vi har även sökt på just-
in-time och make-to-order för att hitta lämpliga artiklar att grunda vårt arbete på. 
 
Litteratursökningen avser den teoretiska delen av arbetet. För insamlingen av data till 
den empiriska delen har vi samtalat med företagets VD Jarkko Erikshammar och 
Johanna Vikström som är ekonomiansvarig i företaget. Samtalet ägde rum på Englunds-
hus kontor i Kalix onsdag den 25 april 2007. Utgångspunkten för samtalet var en inter-
vjuguide (Bilaga 1) med i förhand formulerade frågor, samtalet spelades in på en bärbar 
dator med hjälp av ett inspelningsprogram.  Material har även hämtats från företagets 
hemsida samt erhållits genom korrespondens via e-post. Vi har även följt Jarkko 
Erikshammar under en arbetsdag fredagen den 18 Maj 2007 för att, rent praktiskt, se hur 
kalkylarbetet i företaget går till. Jarkko Erikshammar har avsatt fredagar för att ägna sig 
åt kalkylarbetet, därför passade den dagen utmärkt. 
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2.4 Metodproblem 
 
I samband med vår litteraturstudie upplevde vi problem dels med att hitta lämpliga 
engelska sökord och dels att nästan all forskning som rör kalkylmodeller är riktad till 
och baserad på större företag. Resultaten är därför inte alltid överförbara på ett litet 
företag, även om de flesta resultaten har relevans även för små företag. För att hitta de 
engelska orden letade vi svenska artiklar och böcker som innehöll både det svenska och 
det engelska ordet för till exempel påläggskalkyl.   
 
Inför intervjutillfället skickade vi över frågorna till Englundshus via e-post så att 
respondenterna kunde förebereda sig och gav även en chans för dem att kontakta oss för 
att få förtydliganden på ett par frågor. Dessförinnan lät vi vår handledare Hans 
Lundberg titta igenom vår intervjuguide så att han kunde komma med tipps till förbätt-
ringar. Vi spelade in intervjun på en bärbar dator i kombination med anteckningar, vi 
skrev sedan ner svaren och skickade dem till respondenterna så att de kunde se att de 
lyckats förmedla svaren på ett bra sätt och komplettera vid behov. Detta är ett bra sätt att 
förbättra validiteten (Denscombe, 2000, s 158). Respondenterna har även fått ta del av 
hela arbetet för att kunna komma med synpunkter på de slutsatser vi dragit, även detta 
är bra för att förbättra validiteten (op cit, s 251) 
 
Respondenter kan tycka att det är obehagligt att intervjun spelas in och detta kan 
påverka deras svar (op cit, s 146). Men respondenterna tyckte att det var helt ok att vi 
gjorde en ljudupptagning och verkade inte påverkas nämnvärt av detta. Det är även så 
att respondenten påverkas av intervjuaren och att han därför kanske inte lämnar exakt 
samma svar vid en annan intervju även om samma frågor ställs, detta är dåligt för 
reliabiliteten (op cit, s 161ff). Vi försökte minimera intervjuareffekten genom att 
försöka vara artiga punktliga och neutrala eftersom detta är de saker man kan göra för 
att försöka minska intervjuareffekten (op cit, s 139) 
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3. KALKYLERING VID ORDERPRODUKTION 

 
Det finns inte en ”standardkalkyl” som passar in för alla kalkyleringstillfällen. Ett mycket 
användbart styrmedel som används av många företag är produktkalkylering. Produkt-
kalkylering används i många olika situationer, till exempel vid prissättning, lönsamhets-
beräkning och kostnadskontroll. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002, s 163ff)  
 
Med produktkalkylering avses ett sätt att beräkna vilket resultat man kan förvänta sig av 
ett visst kalkylobjekt, samt att i efterhand beräkna det faktiska utfallet. Den måttenhet 
som vanligen används i kalkylsammanhang är pengar, även enheter som åtgång av 
material eller arbetad tid, maskinanvändning, lagring med mera kan användas. Produkt-
kalkyleringen är oftast rutinmässig för till exempel kostnadsberäkning av regelbundet 
återkommande art. (Frenckner & Samuelson, 1984, s 13)  
 
Produktkalkylen är tänkt att utgöra en bild av verkligheten. En enskild kalkylsituation kan 
leda till ett flertal ekonomiska konsekvenser. Vid utformningen av en kalkylmodell kan 
man dock inte ta hänsyn till alla dessa utan måste göra vissa förenklingar. Vilka 
förenklingar som ska göras måste bestämmas utifrån de konsekvenser som just det specifika 
företaget får av en viss kalkylsituation. Alla konsekvenser kanske inte kan mätas i pengar 
men de måste ändå beaktas eftersom de kan ha inverkan på beslutsfattandet. Andra faktorer 
som påverkar utformningen av en produktkalkyl är bland annat kostnaden för att ta fram 
underlag till kalkylen samt olika användarkrav. (Ax et al, 2002, s 170f)  
 
Produktkalkylering kan delas in i två grundläggande metoder – självkostnadsmetoden 
och bidragsmetoden (op cit, 192). En undersökning bland 152 företag i olika storleks-
klasser visar att 57,9 % av företagen använder bara självkostnadskalkylen, 9,9 % 
använder bara bidragskalkylen och 32,2 % använder en kombination av båda (Ask och 
Ax, 1997, s 36ff). 
 

PRODUKTKALKYLERING 

 
Figur 1. Beskrivning av hur produktkalkyleringen indelas. 
Figuren konstruerad av Margaretha Jönsson. Baseras på Ax et al, 2002, kap 8-9. 
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Vi väljer att använda Frenckner och Samuelsons (1984, s 13) definition av produktkal-
kyleringen, som även stöds av Ask och Ax (1997, s 22). Anledningen till att vi väljer 
den definitionen är att den bland annat tar upp materialåtgång och arbetad tid som mått-
enheter för en kalkyl. Just materialkostnaden och lönekostnaden känns viktiga för att 
upprätta en kalkyl för till exempel prissättning. 
 

3.1 Självkostnadsmetoden 
 
Ca 90 % av företagen i den svenska tillverkningsindustrin använder självkostnads-
kalkyler, enbart eller i kombination med bidragskalkylen. Det största argumentet för 
självkostnadskalkylen är att den ger en mycket bra grund för bland annat prissättnings-
beslut jämfört med bidragskalkylen. (Ask & Ax, 1997, s 44) En vanlig definition av 
självkostnad är ”… summan av alla kostnader för viss produkt eller annan prestation till 
dess den är levererad och betald (inkl garantikostnader osv).” (Frenckner & 
Samuelson, 1984, s 94)  
 
Vid självkostnadskalkylering skall företagets samtliga kostnader tas med därför att 
tanken med metoden är att varje produkt skall bära sin del av de totala kostnaderna i 
företaget (ibid). Många företag tar dock endast upp de kostnader som direkt kan hän-
föras till produktionen (Ask & Ax, 1997, s 45).  
 
Det finns två huvudinriktningar i självkostnadskalkyleringen, periodkalkylering och 
orderkalkylering (Ax et al, 2002, s 199). Periodkalkyleringen är vanligast i masspro-
ducerande företag som inte riktar sig till någon speciell kund (op cit, s 201). Order-
kalkylering används för att beräkna självkostnaden för tillexempel en kundorder eller en 
tillverkningsserie (op cit, s 219).  Det företag vi undersöker är orderstyrt mot specifika 
kunder, därför väljer vi att endast undersöka orderkalkyleringen närmare. 
 
I orderkalkylering finns två metoder, påläggsmetoden och ABC-metoden (Ax et al, 2002, 
s 222), som beskrivs närmare i 3.1.1 och 3.1.2 nedan. 
 

3.1.1 Påläggsmetoden 
 
Påläggsmetoden är ett sätt att fördela företagets kostnader på produkterna. Kostnaderna 
delas in i tillverkningskostnader, försäljningskostnader och administrationskostnader. 
Tillverkningskostnaderna delas i sin tur i direkt material, materialomkostnader, direkt 
lön, tillverkningsomkostnader och speciella direkta kostnader. (Frenckner & Samuelson, 
1984, s 94f) 
 
När företaget ska bestämma vilka kostnader som ska räknas som direkta är grundregeln 
att, kostnader i möjligaste mån bör fördelas direkt på kalkylobjektet (Ax et al, 2002, s 
223). Jämfört med svårigheterna att bestämma fördelningen av omkostnader så är det 
relativt enkelt att fördela de direkta kostnaderna. Fördelning av omkostnader är något av 
det svåraste inom kalkyleringen. Det finns ingen ”bästa” fördelning utan olika situa-
tioner ger olika lösningar. (op cit, s 227) 
 
Vilken fördelning som visar sig vara mest lämplig beror även på vilket motiv eller vilka 
kriterier företaget har för fördelningen av omkostnader. Det vanligaste kriteriet för för-
delning är att ett kalkylobjekt ska bära de kostnader som det ger upphov till, detta kallas 
orsak/verkan kriteriet. Det är dock av flera skäl svårt att hitta dessa orsakssamband. I 
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praktiken innebär detta att förtagen får nöja sig med gissningar på hur dessa samband 
ser ut. (ibid) 
 
Andra kriterier som används vid bedömning av fördelning är nytta och bärkraft. Vid 
användning av nytta-kriteriet ser företaget till hur stor nytta kalkylobjektet drar av till 
exempel lokal, reklamsatsningar och interna tjänster. I vissa fall kan det vara omöjligt 
att med tillräcklig säkerhet bestämma orsakssamband eller nytta, då kan företaget 
istället använda bärkraft-kriteriet. Fördelning av omkostnader sker då efter hur stor del 
av omkostnaderna kalkylobjektet klarar att bära. (Ax et al, 2002, s 228f) 
 
När företagen i praktiken ska fördela ut kostnaderna på kalkylobjekten så görs det via 
pålägg som styrs av olika fördelningsnycklar. Dessa fördelningsnycklar kan i grova drag 
delas upp i tre kategorier; tid, kvantitet/mängd och värde. (op cit s 230f) 
 
Ett exempel på hur en påläggskalkyl kan se ut i ett tillverkande företag visas i bilaga 2. 
Påläggen för material-, tillverknings-, administrations- och försäljningsomkostnader 
samt deras fördelningsnycklar presenteras närmare här nedan. 
 
Materialomkostnader (mo)
 
Utgörs av bland annat lönekostnader för inköps- och förrådspersonal, kostnader för 
lagerlokaler och utrustning samt räntekostnader för lagerhållet material (kapitalbindning). 
Den vanligaste fördelningsnyckeln är direkt materialkostnad (dm). Om företaget har en 
hög kapitalbindningsränta på någon del av materialet bör den användas som 
fördelningsnyckel för det material som berörs. När något material är tungt, skrymmande 
eller på annat sätt kräver mycket hantering bör företaget använda sig av kvantitet som 
fördelningsnyckel för det materialet. För att få ett så rättvist mo-pålägg som möjligt kan 
det ibland behövas att man delar upp materialomkostnaderna i flera delar med olika 
fördelningsnycklar. (Ax et al, 2002, s 231f) 
 
Beräkning av mo-pålägg (ibid): 
 

Materialomkostn. 
Direkt materialkostn. 

= Pålägg i % 
Materialomkostn. 

Kvantitet direkt material 
= Pålägg i kr 

 
Tillverkningsomkostnader (to) 
 
I tillverkningsomkostnaderna ingår bland annat lönekostnader för indirekt 
produktionspersonal, kostnader för lokaler, utrustning och energi. Eftersom kostnaderna 
är av så skiftande slag kan det vara svårt att göra en logisk fördelning till olika 
kalkylobjekt. Av den anledningen är det mycket viktigt att tänka igenom hur tillverk-
ningsomkostnaderna ska fördelas då dessa ofta utgör en stor del av självkostnaden. (Ax et 
al, 2002, s 233) 
 
Den vanligaste fördelningsnyckeln för tillverkningsomkostnaderna är direkt lönekostnad 
(dl). Om en produkt eller order kräver mycket tid för att framställas är det däremot mer 
lämpligt att använda direkt arbetstid som fördelningsnyckel. Direkt maskintid är en 
fördelningsnyckel som är lämplig att använda i företag som är starkt 
mekaniserade/automatiserade och har höga kostnader för maskiner och robotar. Företaget 
bör då skilja ur de maskin- och teknikrelaterade omkostnaderna för att få en rättvisare 
fördelning. Denna fördelningsnyckel används då för produkter eller order som kräver 
mycket maskintid. (op cit, s 233-234) 
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Beräkning av to-pålägg (op cit, s 235): 
 
Tillverkningomkostn. 

Direkt lönekostnad 
= Pålägg i % 

Tillverkningsomkostn.
Direkt arbetstid 

= Pålägg i kr/tim 

    
Maskin/teknikomkostn. 

Direkt maskintid 
= Pålägg i kr/tim 

 
 

 
Administrations- och försäljningsomkostnader (ao och fo alt affo) 
 
Administrations- och försäljningsomkostnaderna utgörs bland annat av lönekostnader för 
administrativ personal och försäljningspersonal, kostnader för lokaler och utrustning som 
används för dessa uppgifter samt diverse förbrukningsmaterial. Även kostnader för 
reklam samt resekostnader i samband med försäljning ingår. Den vanligaste 
fördelningsnyckeln för dessa omkostnader är tillverkningskostnad (tvk). De båda 
omkostnadsposterna kan slås ihop till ett pålägg (affo) men om företaget vill ha kontroll 
över sina kostnader kan det vara mest lämpligt att hålla isär de båda påläggen. Andra 
tänkbara fördelningsnycklar för administrations- och försäljningsomkostnadspåläggen kan 
vara försäljningsintäkt eller lönsamhet. (Ax et al, 2002, s 236-237) 
 
Beräkning av ao- och fo-pålägg (ibid): 
 
Administrationsomkostn. 

Tillverkningskostnad 
= Pålägg i % 

Försäljningomkostn. 
Tillverkningskostnad 

= Pålägg i % 

 
Det har riktats en del kritik mot påläggsmetoden, bland annat att den inte tar hänsyn till 
efterfrågan (Drury, 2000, s 389). För att bemöta den här kritiken kan sägas att det priser 
som tagits fram med hjälp av metoden inte alltid används ”rakt av” utan oftast justeras 
med hänsyn till just efterfrågan (op cit, s 390). 

3.1.2 ABC-metoden 
 
En definition av ABC lyder så här: ”ABC is a method of measuring cost and performance of 
activities and cost objects. It assigns cost to activities based on their use of resources and then 
assigns cost to cost objects based on their use of activities.” (Turney , refererad i Nehler, 
2001, s 33). 
 
ABC – Activity Based Costing, har som mål att företagets produkter och kunder ska 
bära sina omkostnader. ABC-kalkylen ger en bättre överblick av vilka produkter och 
kunder som ger vinst respektive förlust. Skillnaden mellan ABC-kalkylering och 
påläggskalkylering är mest påtaglig om företaget har både hög- och lågvolymprodukter i 
sitt sortiment. (Billgren, 1995, s 7f) 
 
I samband med ABC-kalkylering utgör ordet ”aktivitet” till exempel en arbetsuppgift i 
företaget (Ax et al, 2002, s 265). Några andra begrepp som används i samband med 
ABC-metoden är bland annat resursdrivare och kostnadsdrivare. Resursdrivare är en 
sorts fördelningsnyckel som åskådliggör aktiviteternas resursförbrukning. 
Kostnadsdrivare är även det en typ av fördelningsnyckel, den åskådliggör 
kostnadsbärarens användning av aktiviteter. Kostnadsdrivaren kan även ses som ett 
produktivitetsmått. (Nehler, 2001, s 36f)   
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Exempel på aktiviteter med tillhörande kostnadsdrivare i tillverkande företag ges i tabell 
3:1 nedan. Några exempel på icke verksamhetsspecifika aktiviteter och kostnadsdivare 
visas i tabell 3:2 nedan. 
 
Tabell 3:1. Exempel på aktiviteter och kostnadsdrivare i tillverkande företag. 
 
Aktivitet Kostnadsdrivare 
Inköp av material Antalet inköpstimmar 
Produktionsplanering Antalet produktionsorder 
Maskinbearbetning Antalet maskintimmar 
Kvalitetskontroll Antalet kvalitetskontroller 
Leverans av produkter Antalet leveranser 
Från ”Den nya ekonomistyrningen” av C. Ax, C. Johansson och H. Kullvén, 2002, 
Malmö:Liber Ekonomi, s 269. 
 
Tabell 3:2. Exempel på icke verksamhetsspecifika aktiviteter och kostnadsdrivare. 
 
Aktivitet Kostnadsdrivare 
Personlig försäljning Antalet personer 
Offertgivning Antalet offertupprättningstimmar 
Fakturering Antalet fakturor 
Från ”Den nya ekonomistyrningen” av C. Ax, C. Johansson och H. Kullvén, 2002, 
Malmö:Liber Ekonomi, s 270. 
 
En undersökning bland 23 svenska verkstadsföretag om hur de använder ABC visar att 
70 % av företagen använder ABC-kalkylen för resultat- och lönsamhetsanalys, 52 % 
använder den för prissättning mot marknaden, offertgivning och kostnadskontroll. 
Endast 35 % använder den för orderkalkylering och 30 % i budgeteringsarbetet. 
(Nehler, 2001, s 82) 
 
Undersökningar bland företag som tagit till sig och använder ABC-metoden visar att en 
av de största upplevda fördelarna med metoden är att den ger mer precis kostnadsin-
formation för produktkalkyleringen. Andra fördelar med ABC är till exempel ökad 
kostnadskontroll, sänkta kostnader samt bättre fördelning av indirekta kostnader. Bland 
företag som infört ABC har beslutet om införande ofta fattats därför att de, förutom 
ovan nämnda faktorer, vill förbättra sin kundlönsamhetsanalys och förbättra sin 
kostnadsinformation för prissättning och budgetering. (Cohen et al, 2005)  
 
ABC-metoden medför dock inte bara fördelar, det finns även en del nackdelar. 
Användare har bland annat upplevt svårigheter att hitta kostnadsdrivare och har även 
haft problem med att samla ihop data till det nya systemet. Brist på resurser är ett annat 
problem som upplevts bland användarna. I samband med införandet har många gånger 
tidsplanen spruckit och budgeten överskridits, datorsystemen har även i vissa fall visat 
sig vara otillräckliga. (ibid) 
 

3.2 Bidragsmetoden 
 
En bidragskalkyl består av särintäkter och särkostnader, skillnaden däremellan utgör 
täckningsbidraget (Ax et al, 2002, s 290). Bidragskalkylen ses som en enklare form av själv-
kostnadskalkyl och används av ca 42 % av företagen i den svenska tillverkningsindustrin, 
som enda metod eller i kombination med självkostnadskalkylen (Ask & Ax, 1997, s 44). 
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Bidragskalkylen uppkom på 1930-talet, metoden var kontroversiell redan från början 
eftersom den kan leda till felaktiga prissättningsbeslut om företag prissätter utifrån 
särkostnaderna utan att göra pålägg för fasta kostnader och vinst. Det kan även vara 
problematiskt att avgöra om en kostnad ska klassificeras som fast eller rörlig. (Boyd & 
Cox, 2002) Problem uppstår i första hand vid omdömeslös användning av kalkyl-
systemet (Frenckner & Samuelson, 1984, s 101). 
 
Det finns två huvudargument för att använda bidragskalkylering. Det ena är att det är 
väldigt svårt att fördela företagets gemensamma kostnader på ett rättvist sätt. I praktiken 
fördelas dessa ofta helt godtyckligt. Detta kommer man runt genom att de gemensamma 
kostnaderna inte fördelas alls i bidragskalkyleringen. Det andra är att de fasta 
kostnaderna på kort sikt inte påverkas av företagets handlande och därför bör företaget i 
första hand koncentrera sig på de rörliga kostnaderna, och alltså bara ta med dessa i sin 
kalkyl. (Ax et al, 2002, s 290) 
 
Det är vanligt att stora delar av ett företags utvecklings- administrations- och försälj-
ningskapacitet utnyttjas mer av vissa produktgrupper än andra. Om dessa skillnader inte 
beaktas kan det ge en väldigt missvisande bild av hur lönsamma/olönsamma olika 
produkter är. Detta kan leda till att resurser satsas på utveckling av mindre lönsamma 
produkter och att de produkter som är mest lönsamma kanske läggs ner. Det är även 
vanligt att om personalen bara tänker på hur stort deras bidrag är så struntar de i att 
försöka minimera sitt utnyttjande av företagsgemensamma resurser. Orsaken till att 
bidragskalkylen fått så dåligt ryckte bland företagsledare är till stor del de ovan nämnda 
riskerna. (Frenckner & Samuelson, 1984, s 190f) 
 
Det räcker inte med att bara se att de individuella kalkylobjekten ger positiva 
täckningsbidrag, företagets totala täckningsbidrag måste räcka till att på lång sikt täcka 
företagets samkostnader och generera vinst. Det är alltså inte säkert att en produkt är 
lönsam bara för att dess täckningsbidrag är positivt, det kanske inte är stort nog för att 
täcka delen av företagets samkostnader och ge tillräcklig vinst för att täcka företagets 
vinstkrav. (Ax et al, 2002, s 291) 
 
Ordet produkt används ofta i två olika betydelser, produktenhet eller produktslag. Det 
finns kostnader som inte varierar med antalet producerade enheter men som är direkt 
hänförliga till ett visst produktslag. Dessa fasta särkostnader motiverar till att använda 
en tvåstegs bidragskalkyl. Första steget räknas som en vanlig bidragskalkyl, till exempel 
intäkter minus särkostnader per produktenhet. Sen i steg två räknar man även med de 
fasta särkostnaderna per produktslag dividerat med det förväntade antalet producerade 
enheter. Därmed får man fram särkostnader per produktenhet och produktslag, samt 
styckbidrag och produktslagsbidrag. Det går naturligtvis även att använda fler, eller 
andra, steg. (Frenckner & Samuelson, 1984, s 99) 
 
En undersökning visar att bidragskalkylen är den kalkyl som är vanligast vid offert-
givning bland energiföretag. Även vid beräkning av lönsamhet per kundgrupp är 
bidragskalkylen vanligast. Att använda bidragskalkylen vid lönsamhetsberäkning har 
dock sina nackdelar. Eftersom de fasta inte kostnaderna fördels och olika kundgrupper 
ger upphov till olika stor del av de fasta kostnaderna. Detta kan dock avhjälpas genom 
att olika krav på täckningsgrad ställs på de olika kundgrupperna. (Svahn, 2001) Vi har 
tittat på denna undersökning för att se hur andra branscher arbetar och eventuellt kunna 
se om det finns några likheter med husbyggnadsbranschen.  
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Bidragskalkylering har, precis som självkostnadskalkylering, olika undermetoder. Detta 
beror på att företags verksamheter, och därmed även deras kalkyleringsbehov, skiljer sig 
åt. Periodkalkylering och orderkalkylering är de två huvudgrenarna inom bidragskal-
kylering. Dessa två huvudgrenar är sen uppdelade i ett antal delmetoder. I period-
kalkylering görs kalkyleringen över en viss tidsperiod till exempel en månad eller ett 
halvår. En förutsättning för användandet av den här kalkylmetoden är att företagets produ-
cerade varor över tidsperioden är identiska. I orderkalkylering görs kalkylen för ett 
kalkylobjekt oberoende av tidsåtgången. Man kan på så sätt få fram kostnaderna för till 
exempel en kundorder en produktenhet eller en tillverkningsserie. (Ax et al, 2002, s 294ff) 
Eftersom vårt undersökningsföretag arbetar med kundorder anser vi att orderkalkylen är 
mest lämplig att använda. 
 
När ett företags produktion ligger på full kapacitet kan det uppstå så kallade trånga 
sektorer, även kallat ”flaskhalsar”, i vissa hårt belastade resurser. Dessa trånga sektorer 
ger upphov till begränsningar i produktionen. Företagets olika varor/tjänster slåss om 
produktionsresurserna i företaget. I sådana lägen är det viktigt att ta reda på vilken/vilka 
produkter som är lönsammast att producera. Detta gör man genom att beräkna 
”täckningsbidrag per ianspråktagen enhet av den trånga sektorn”.  (Ax et al, 2002, s 332) 
 

3.3 Prissättning 
 
Kärnan i marknadsekonomin är priskonkurrens. Prissättningen är en viktig del för företaget 
i deras marknadsföring och i förhållandet till konkurrenterna. (Grewal & Compeau, 1999) 
Under de senaste decennierna har arbetet med prissättningen blivit allt mer sofistikerat. 
Tack vare den tekniska utvecklingen har det blivit lättare att få information om mark-
naden, konkurrenterna och kunderna. Den här informationen används för att utveckla 
strategier för prissättningen. (ibid) 
 
Företag i hårt konkurrensutsatta branscher sätter ofta sina priser utifrån sina kostnader. 
Det finns två sätt att göra detta på, på kort sikt sätter man priser som täcker de rörliga 
kostnaderna och på lång sikt sätter man priser som ger full kostnadstäckning. (Guilding 
et al, 2005) En grund för prissättningen utgörs bland annat av produktkalkylen 
(Frenckner & Samuelson, 1984, s 151). 
 
Prissättning som grundar sig på full kostnadstäckning tenderar att ge små prisvariationer 
mellan konkurrenter vid offertgivning. Grundar sig däremot priset på särkostnader kan 
variationerna däremot bli större. (Frenckner & Samuelson, 1984, s 180)  
 
En annan metod för prissättning är målkostnadskalkylering, även kallat ”target costing”. I 
denna metod utgår man från det pris som marknaden bedöms vara villig att betala för en 
produkt i stället för att sätta pris som baseras på de egna kostnaderna. När företaget gjort 
bedömningen av hur mycket marknaden är villig att betala för den tänkta produkten så 
görs ett avdrag för vinstkrav, härmed erhålls målkostnaden. Målkostnaden jämförs med de 
faktiska kostnaderna och om de faktiska kostnaderna överstiger målkostnaden görs 
justeringar av de faktiska kostnaderna genom en värdeanalys så att målkostnaden uppnås. 
(Ax & Ask, 1995, s 123ff; Drury, 2000, s 384; Ax et al, 2002, s 721ff) 
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3.4 Orderproduktion 
 
Orderstyrda företag tillverkar utifrån en order och har inte något färdigvarulager, dessa 
företag kallas även kundstyrda. Det är viktigt att den här typen av företag följer varje 
order noga så att de har kontroll över de intäkter och kostnader som genereras av ordern. 
(Ax et al, 2002, s 551) 
 
Några karakteristiska drag för orderstyrda företag är bland annat att tillverkningen sker i 
små volymer med stor variation (Persona et al, 2004). Att produkterna har stor variation 
kan tolkas på olika sätt. Vår tolkning är att det kan handla om en sorts produkt fast med 
olika utförande, till exempel hus. 
 
Det finns tre typer av orderstyrda företag (Persona et al, 2004), de som: 
 

• Utformar och utvecklar mot order (engineer-to-order – ETO) 
• Tillverkar mot order (make-to-order – MTO) 
• Monterar mot order (assembly-to-order – ATO).  

 
ETO-företagen tillverkar helt specialbeställda produkter där kravet på produkternas ut-
formning inte kan förutspås. Det är även svårt att planera hur hög kapacitet produktionen 
behöver, att ledtiderna i produktionslinjen hålls är mycket viktigt. I MTO-företag är 
produkterna mer standardiserade. Även här är det viktigt att ledtiderna i produktionen hålls. 
Tillverkningen i ATO-företag går ut på att montera standardiserade produkter. Att ledtid-
erna hålls är ganska viktigt, men inte lika viktigt som i ETO- och MTO-företag. (ibid) 
 
Vid orderproduktion är det viktigt att ta hänsyn till hur hög arbetsbelastning produktions-
avdelningen har. En hög belastning ger en annan kostnad än tillfällen med låg eller ingen 
belastning. En brist i många beräkningsmodeller är att hänsyn inte tas till belastningen på 
produktionsavdelningen. (Feldman & Shtub, 2006) Att företaget har en bra produktions-
planering är viktigt för att kunna hålla leveranstiden (Persona et al, 2004). 
 
Företag som arbetar med ordertillverkning betraktar varje order som ett projekt (ibid). 
Kalkylering i projektsammanhang möter ofta olika slags problem, ett sådant problem är för-
ändringar i omgivningen. Den typen av kostnader berör troligen inte bara ett av företagets 
projekt (ordrar), därför bör de fördelas ut på flera projekt (ordrar). (Macheridis, 2004) 
 
I avsnitten 3.1 och 3.2 ovan tar vi upp begreppet orderkalkylering. Vi vill härmed påpeka att 
det inte handlar om en egen kalkylmodell utan om ett sätt att tillämpa till exempel 
självkostnads- och bidragsmodellerna i olika sammanhang. Ax et al (2002) säger att 
orderkalkylering är lämplig att använda i samband med exempelvis orderproduktion. 
 

3.5 Just-in-time 
 
Vi har valt att ge en kortfattad beskrivning av just-in-time filosofin därför att vårt 
undersökningsföretag arbetar mot att införa arbetssättet när verksamheten mognat och 
produktionen stabiliserats.  
 
Det slutgiltiga målet för den japanska filosofin om just-in-time (JIT) är att inte ha något 
eget lager men verkligheten ser inte ut så. På grund av bland annat osäkerhet i 
produktion, inleveranser av material och osäkerhet i efterfrågan är det ändå nödvändigt 
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att hålla ett buffertlager. Det kan dock vara svårt att avgöra hur stort ett optimalt 
buffertlager behöver vara. (Reinstein & Bayou, 1997) 
 
Just-in-time fokuserar inte bara på att eliminera lagret utan även bland annat ta bort eller 
minska icke värdeskapande aktiviteter samt att säkerställa att fel inte uppstår. Förutom 
att styra den interna tillverkningsprocessen så berör även just-in-time arbetet med 
kunder och leverantörer. (Ax, 1997, s 11) 
 
Det här tankesättet delas oftast in i två delar: JIT-produktion och JIT-inköp. JIT-
produktion karaktäriseras av att produkter endast tillverkas vid efterfrågan och kompo-
nenter tillverkas bara när de behövs. Karaktäristiskt för JIT-inköp är att materialet 
levereras precis innan det ska användas. (op cit, s 12f) 
 
Som med allt annat finns det för- och nackdelar även med just-in-time. Några fördelar är 
att lagernivåerna reduceras, genomloppstiderna blir kortare och flexibiliteten ökar. 
Lägre kapitalbehov, ökad produktivitet och reducerade kostnader är ytterligare några 
fördelar. Nackdelar med just-in-time är bland annat att det är resurskrävande att imple-
mentera, modellen är svår att implementera fullt ut, den kan orsaka stress, den kan även 
leda till produktionsstörningar. (op cit, s15) 
 
Ett exempel på icke värdeskapande aktiviteter är hanteringen av material i lager som 
beskrivs avsnitt 4.2.3 nedan. Denna hantering bidrar endast till att öka overheadkost-
naderna i kalkylerna. 
 

3.6 Sammanfattning 
 
Produktkalkylering används för att beräkna vilket resultat man kan förvänta sig av ett 
kalkylobjekt samt att beräkna det faktiska utfallet (Frenckner & Samuelson, 1984, s13). 
Självkostnads- och bidragsmetoderna är två grundläggande metoder i produktkalkyl-
eringen (Ax et al, 2002, s 192). Företagets samtliga kostnader skall tas med i samband 
med självkostnadskalkylering (Frenckner & Samuelson, 1984, s 94). Orderkalkylering 
ingår i självkostnadsmetoden och används för att beräkna självkostnaden för exempelvis 
en specifik kundorder, orderkalkylering består av påläggsmetoden och ABC-metoden 
(Ax et al, 2002, s 219ff). 
 
I påläggsmetoden delas företagets kostnader in i tillverknings-, försäljnings- och 
administrationskostnader, dessa fördelas till produkterna (Frenckner & Samuelson, 
1984, s 94f). Fördelningen av kostnaderna görs med olika fördelningsnycklar, dessa kan 
delas in i tre kategorier (Ax et al, 2002, s 230f). ABC-metoden är tänkt att ge en bättre 
bild över vilka produkter som ger vinst eller förlust (Billgren, 1995, s 7). Begrepp som 
används i samband med ABC-metoden är resursdrivare och kostnadsdrivare dessa är att 
betrakta som fördelningsnycklar (Nehler, 2001, s 36f). Det kan vara svårt att hitta bra 
kostnadsdrivare (Cohen et al, 2005). 
 
Vid bidragskalkylering är det bara särkostnader som fördelas ut på produkterna. Skill-
naden mellan särintäkt och särkostnad kallas täckningsbidrag. Det är inte tillräckligt att 
en produkt ger positivt täckningsbidrag det måste även vara stort nog för att täcka fasta 
kostnader och ge nog stor vinst. (Ax et al, 2002, s 290f) 
 
En viktig del för ett företag är prissättningen. Den tekniska utvecklingen har gjort det 
allt lättare att få information om bland annat konkurrenterna. Detta har medfört att 
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arbetet med prissättning har blivit allt mer sofistikerat. (Grewal & Compeau, 1999) I 
samband med offertgivning kan priset vara avgörande för om företaget vinner eller förlorar 
anbudet (Frenckner & Samuelson, 1984, s 180).  
 
Orderstyrda företag har inget färdigvarulager utan startar produktion när en kundorder 
kommer in (Ax et al, 2002, s 551). Karakteristiskt för orderstyrda företag är att tillverk-
ningen sker i små volymer med stor variation (Persona et al, 2004). 
 
Just-in-time är en filosofi som härstammar från Japan, och fokuserar på att eliminera allt 
onödigt som till exempel icke värdeskapande aktiviteter och lager. Just-in-time kan 
delas in i två delar, JIT-produktion och JIT-inköp. (Ax, 1997, s 11f)  
 
I nedanstående figur (figur 1) visar vi vilka faktorer som kan påverka kalkylen och 
sedermera även prissättningen. 
 
 
 

Pris 

Order-
produktion Just in time 

 
Kalkyl 

Resurser 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Analysmodell över faktorer som påverkar kalkylen.  
Figuren är konstruerad av Björn Lönnberg. 
 

• Om produktionen sker mot order och företaget inte producerar 
standardprodukter utan produkter som är olika för varje order kommer det i hög 
grad att påverka kalkyleringsarbetet. (Ax et al, 2002, s 551; Persona et al, 2004; 
Feldman & Shtub, 2006) 

• Huruvida företaget använder just in time eller inte och i hur stor utsträckning 
just in time filosofin följs påverkar hur stora vissa kostnadsposter är och därmed 
hur kalkylerna ser ut (Ax, 1997, s 11ff). 

• Hur stora resurser företaget har, både i form av likvida medel men även i form 
av kompetens kan ha inverkan på utformningen av kalkylsystemet. Vissa 
metoder kan vara krävande både på tid, pengar och kompetens. Detta innebär att 
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trots att det är ett väldigt bra system som skulle vara bra för företaget när det är 
implementerat så kan företaget tvingas att välja bort det för att de resurser som 
krävs för implementering inte finns i företaget. (Cohen et al, 2005) 

• Kalkylerna mynnar i slutändan ut i ett prisförslag till kund. 
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4. EMPIRI 
 
 
Vi har undersökt kalkyleringsarbetet vid Englundshus AB i Kalix för att kunna föreslå 
förbättringar i arbetssättet. Uppgifterna i detta kapitel har inhämtats genom samtal med 
företagets VD Jarkko Erikshammar och Johanna Vikström som är ekonomiansvarig 
samt från företagets hemsida, www.englundshus.se. 
 
Intervjuguiden presenteras i bilaga 1 och företagets organisationsschema i bilaga 3. 
 

4.1 Beskrivning av företaget 
 
Företaget startade sin verksamhet under 2006 och har i dagsläget 17 anställda. Ägarna 
är desamma som till det anrika byggföretaget SA Englund. Englundshus tillverkar 
prefabricerade trähus med inriktning mot gruppbebyggelse. Kunderna är företag som till 
exempel PEAB, HSB och Skanska, någon försäljning direkt till privatpersoner sker inte.  
 
Fram till och med 2008 har företaget ett volymkrav på 80 miljoner i omsättning samt ett 
avkastningskrav på 15 % på insatt kapital, break-even förväntas uppnås under 2008. 
 
Englundshus affärsidé, vision och strategi ser ut så här:  
 

Affärsidé 
Englundshus AB ska tillverka prefabricerade träbyggnader. 
  
Vision 
Vi ska bli Sveriges bästa leverantör av prefabricerade villor, fritidshus och 
flerfamiljshus i trä. 
 
Strategi 
Genom att skapa allianser och partnerskap med lokala aktörer ska vi skapa 
initialt närvaro i vår prioriterade marknad. Därefter utveckla produkter som 
skapar en plattform för kundvärden och utöka marknadssegmenten. 
Slutligen skall närvaron utökas i Mälardalen och övriga tillväxtregioner i 
Sverige. 
 (Källa: www.englundshus.se) 
 

Några viktiga händelser i företagets korta historia är, förutom uppstarten, leverans av 
mellanväggar till IKANO-huset i Haparanda och en order om 45 stugor till Katterjokk. 
En stor order omfattande 60 hus till Steninge Allé i Sigtuna för PEABs räkning anses 
enligt Erikshammar vara den största händelsen. 
 
Det största konkurrenshotet ser Englundshus från tillverkare av stenhus. Bland trähus-
tillverkare är Myresjöhus en av de största konkurrenterna. De hustillverkande företagen 
i norrbotten ses inte som konkurrenter utan mer som samarbetspartners. 
 
Bland leverantörerna syns bland annat Rolfs Såg i Kalix och BAC i Luleå som levererar 
virke och Ångsågen i Luleå som levererar annat byggmaterial. Dörrar levereras från 
Polardörren i Öjebyn och fönstren kommer från Traryd fönster. Englundshus satsar på 
ett fåtal leverantörer med långa leveransavtal för att bygga relationer och få leveranser-
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na enligt egna önskemål. Exempelvis önskar de att virket skulle levereras i mindre 
”paket”, ett för varje hus, istället för som nu i en stor sändning som måste sorteras. 
 
 
4.2 Offert-, kalkyl- och prissättningsarbetet 
 
Englundshus jobbar till stor del med uppsökande säljverksamhet, ca 40 % av arbetstiden 
för VD:n Jarkko Erikshammar läggs på försäljning. En offertförfrågan från en presumtiv 
kund innehåller bland annat en ritning, tidsplan, situationsplan som beskriver området 
samt även ibland en beskrivning av hur rummen ska se ut. 
 

4.2.1 Offert- och kalkylarbete 
 
Arbetet med offertutformningen hos Englundshus AB beskrivs så här av Erikshammar 
och Vikström: När företaget får in en offertförfrågan upprättas en offertkalkyl för att 
göra en första beräkning av projektet och kunna ge ett pris till kunden. Den metod som 
används är en variant av självkostnadsmetoden. Svar från kunden inkommer inom 1-3 
månader från det att offerten lämnats, förhandlingar kring innehållet i offerten genom-
förs och avtal uppkommer.  
 
En normal affär består av 20-30 hus. I avtalet finns en klausul som säger att köparen kan 
avbryta projektet om denne inte kan sälja alla husen vidare. Sedan avtal slutits upprättas 
en projektbudget, förkalkyl, mot denna jämförs utfallet löpande under projektets gång. 
Efterkalkyl upprättas när hela ordern är avslutad och levererad. I nuläget finns två till tre 
slutlevererade projekt men företaget har inte upprättad någon efterkalkyl ännu. Genom-
snittligen upprättar företaget fyra offertkalkyler per vecka medan projektkalkyler upp-
rättas beroende på försäljningstakten.  
 
Erikshammar berättar att påläggen beräknas genom att titta på omkostnader fördelat på 
produktionstimmar, totala kostnader delat med årsarbetstid, därefter görs vinstpålägget. 
Pålägg för frakter, eventuell montering och eventuella garantier kommer sedan. Frakt och 
montering är direkta pålägg som är kopplade till projektet.  
 
När vi inledde arbetet med den här uppsatsen upprättade Englundshus sina kalkyler helt 
manuellt, med materialkostnad och en ”fabrikskostnad” på ca 540 kr per timme som enda 
beståndsdelar. I fabrikskostnaden ingick bland annat löner och administration. Under 
arbetets gång har företaget utvecklat en produktkalkyl i Excel baserad på själkostnads-
metoden, mallen för den visas i bilaga 4. I produktkalkylen finns även en bidragskalkyl 
som visar täckningsbidraget.    
 
Materialkostnaderna beräknas manuellt och läggs sedan in som en klumpsumma i 
kalkylmallen. Lönebikostnaden utgörs av sociala avgifter. I omkostnadspålägget finns 
indirekta kostnader som bland annat resor och administration. Materialomkostnadspålägget 
är till för att täcka kostnader för en deltidsanställd inköpare samt diverse materialhantering.  
 
En offert kan grundas på flera produktkalkyler eftersom företaget upprättar en produkt-
kalkyl för varje typ av hus. Typ av hus kan vara storlek i kvadratmeter, antal rum eller 
antal våningar. Efter erhållen order upprättas en förkalkyl som utgör en sammanställning 
totalt för alla hustyper som ingår i ordern. Ett exempel på hur en sådan kan se ut visas i 
bilaga 5.  
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Företagets trånga sektorer varierar beroende på vilken hustyp som tillverkas för tillfället 
enligt Erikshammar. Vid exempelvis tillverkning av hus med platta tak är kassettillverk-
ningnen en trång sektor. Anledningen till det är att produktionslinern är anpassad för 
traditionella hustyper. Kapningen är även det en trång sektor, vid ökad tillverkning blir 
det mer märkbart. Vid en konjunkturnedgång kan även försäljningen komma att bli en 
trång sektor.   

4.2.2 Prissättning 
 
Prissättningen styrs i stora drag av kalkylerna men marknadsbedömningar av olika slag 
görs i samband med förhandlingen med kunden. En av de marknadsbedömningar som 
görs är att titta på om det statliga transportbidraget kommer att utgå för affären, detta 
innebär ett avdrag på priset till kund. Påläggsbaserna vid prissättningen utgörs av direkt 
lön och direkt material. 
 
Många aktörer på marknaden innebär pressade priser, detta medför att det inte finns 
någon möjlighet att ”ta i” med överpriser. Företagets kostnader gör att det inte heller 
finns någon prutmån. Ingen direkt hänsyn tas till konkurrenternas priser utan det är de 
egna kostnaderna som utgör grunden för prissättningen. 
 
Vi ställde frågan om Englundshus tar hänsyn till några ickeekonomiska faktorer i sin 
prissättning. På det svarade Erikshammar och Vikström att egentligen tittar inte före-
taget så mycket på ickeekonomiska faktorer men en bedömning av om det är en 
strategiskt bra affär brukar göras. Utifrån beställarens underlag brukar även en riskbe-
dömning av affären göras. 

4.2.3 Just-in-time
 
I nuläget kräver inte Englundshus just-in-time (JIT) leveranser från sina leverantörer 
eftersom tillverkningsprocessen inte är tillräckligt exakt ännu. Det höga konjunkturläget 
i byggbranschen gör att det ibland kan vara svårt att få tag på produktionsmaterial enligt 
Johanna Vikström. För att säkerställa utleveranserna håller företaget ett buffertlager av 
material för ca två veckors produktion. Arbete med att förbättra rutinerna pågår för att 
kunna korta ner lagertiderna och få sina leveranser mer just-in-time. 
 
Erikshammar säger att lagerhållningen för Englundshus kostar ca 600 000 kr per år, en 
kostnad som kunde undvikas om företaget införde JIT leveranser. Det går åt ca 40 
timmar per vecka i arbetstid till att flytta material som ”är i vägen”. Företaget tar ingen 
hänsyn till lagerhållningskostnaden vid kalkyleringen i dagsläget. 
 
Kunderna kräver för det mesta just-in-time leverans av Englundshus. Avtalen innehåller 
ofta hårda krav på leveranstider och vitesklausuler finns inskrivna. Ett led i arbetet med 
att hålla tiderna för utleverans, säger Jarkko Erikshammar, är de långsiktiga avtalen 
Englundshus har med sina leverantörer. Det är ett sätt för företaget att uppvisa att de har 
säkrat sina inleveranser av material.  
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 

 
Att välja ”rätt” kalkylmetod är, som tidigare nämnts, inte alltid så lätt. Vilka faktorer 
som påverkar valet av kalkylmetod i ett företag såväl som prissättningen visas i figur 3 
nedan. I våra analyser har vi tagit fasta på dessa faktorer och lämnat råd och 
rekommendationer som passar Englundshus. 
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Figur 3. Faktorer som påverkar valet av kalkylmetod. 
Figuren konstruerad av Björn Lönnberg. 
 

5.1 Självkostnadsmetoden 
 
Självkostnadskalkyler används frekvent (ca 90 % av företagen) inom tillverknings-
industrin i Sverige, bland annat som grund för prissättningsbeslut (Ask & Ax, 1997, s 
44). Frenckner och Samuelson (1984, s 94) säger att företagets samtliga kostnader skall 
tas upp i samband med självkostnadskalkylering. Ask och Ax (1997, s 45) säger att 
många företag väljer att endast ta med de kostnader som direkt kan hänföras till 
produktionen.  
 
Enligt det material vi fått ta del av hos Englundshus AB samt den information som 
framkom i samband med vårt personliga samtal med Jarkko Erikshammar och Johanna 
Vikström är det den förenklade varianten av självkostnadskalkylering som företaget 
använder sig av i nuläget. 
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5.1.1 Påläggsmetoden 
 
Med påläggsmetoden delar man företagets kostnader i tillverknings-, försäljnings- och 
administrationskostnader och fördelar dem på produkterna. Tillverkningskostnaderna 
delas in i direkt material, materialomkostnader, direkt lön, tillverkningsomkostnader och 
speciella direkta kostnader. (Frenckner & Samuelson, 1984, s 94f) 
 
Hur ett företag väljer att fördela sina omkostnader varierar men ett vanligt mål är att kal-
kylobjektet ska bära de kostnader som det ger upphov till (Ax et al, 2002, s 227). Ett 
vanligt sätt att fördela kostnader i praktiken är via pålägg som styrs av fördelnings-
nycklar, till exempel tid, mängd och värde (op cit, s 230). 
 
Utifrån den teoretiska beskrivningen av påläggsmetoden samt det material och den in-
formation vi fått ta del av konstaterar vi att Englundshus AB använder en påläggskalkyl 
vid upprättande av produktkalkyler. Påläggsmetoden är en gammal beprövad metod som 
bygger på rekommendationer från 1930-talet, dessa utarbetades för producerande 
företag (Ax et al, 2002, s 223). Vi anser därför att påläggsmetoden är en metod som 
lämpar sig mycket bra för produktkalkyler.  
 
Produktkalkyleringen hos Englundshus har utvecklats något under den tid vi studerat 
deras arbete. I början upprättades kalkylerna helt manuellt och grundades på material-
kostnad och en ”fabrikskostnad” på ca 540 kr per timme. Den så kallade ”fabriks-
kostnaden” bestod bland annat av kostnader för löner och administration. Utifrån den 
beskrivning vi fått av tillvägagångssättet och med grund i den litteratur vi studerat drar vi 
slutsatsen att det är normalmetoden som använts för denna beräkning.  
 
Numer har företaget utvecklat en kalkylmall som baseras på självkostnadsmetoden och 
utgör en typ av påläggskalkyl. Den här mallen innehåller även en bidragskalkyl som visar 
täckningsbidrag. I företagets nya produktkalkyl, som visas i bilaga 4, utgörs 
påläggsbaserna av direkt lön och direkt material. Tyngdpunkten av påläggen görs utifrån 
direkt lön. Vi anser dock att produktkalkylen kan utvecklas ytterligare och påläggsbaserna 
förändras utifrån vårt förslag som presenteras i bilaga 2. Exempelvis borde det pålägg 
som görs för lönebikostnad (sociala avgifter) istället ingå i summa direkt lön.   
 
I dagsläget görs ett ”omkostnadspålägg” i form av en mycket stor procentsats, detta 
baseras på direkt lön. Vi anser att den här posten bör dels indelas i flera olika 
påläggsposter samt även baseras på andra påläggsbaser som till exempel summa 
tillverkningskostnad. Visserligen skriver Ax et al (2002, s 229f) att förenklingar kan 
vara både nödvändiga och försvarbara. Detta med hänsyn till att hålla kostnaderna för 
framtagning av kalkylunderlag på en rimlig nivå samt att kalkylen ska vara lätt att förstå 
(ibid). Vi tycker att de förenklingar Englundshus gjort i sin produktkalkyl är lite väl 
långtgående. En mer detaljerad produktkalkyl skulle ge en bättre överblick på hur 
kostnaderna fördelas och underlätta beslutsfattandet. För att kunna fatta korrekta beslut är 
det viktigt att underlagen är fullständiga (Drury, 2000, s 47). Av den anledningen anser vi 
att det är olämpligt att göra allt för kraftiga förenklingar i kalkylerna. 
 

5.1.2 ABC-metoden 
 
Målet med ABC-metoden (Activity Based Costing) är att företagets produkter ska bära 
sina omkostnader. En ABC-kalkyl ska ge en överblick av hur lönsamma olika produkter 
är för företaget. (Billgren, 1995, s 7f) 
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Lämpliga kostnadsdrivare och aktiviteter som skulle kunna användas om Englundshus 
skulle välja att övergå till ABC-metoden visas i nedanstående tabell. 
 
Tabell 5:1. Förslag på aktiviteter och kostnadsdrivare. 
 
Aktiviteter Kostnadsdrivare 
Produktionsplanering antal produkter 
Utleverans produkter antalet utleveranser 
Manuellt arbete arbetade timmar 
Inleverans material antal inköp och antal leverantörer av 

råmaterial 
Maskinbearbetning antal maskintimmar 
Omställningar vid maskinbearbetning antal omställningar och tidsåtgång för 

omställningar av maskiner 
Från ”Cost management” av C. Ax och U. Ask, 1995, Lund: Studentlitteratur, s 60. 
 
Vi anser att ABC-metoden skulle passa för Englundshus därför att företagets till-
verkning är orderstyrd utifrån kundernas önskemål. Metoden anses dock vara resurs-
krävande (Cohen et al, 2005) och Englundshus är ett nystartat företag med små resurser. 
Av den anledningen anser vi inte att ABC-metoden lämpar för företaget i nuläget.  
 
I samband med de samtal vi fört med Jarkko Erikshammar under arbetets gång har det 
även framkommit att han upplever metoden som komplicerad och svårhanterlig. 
Liknande upplevelser påtalas av Cohen et al (2005). 
 

5.2 Bidragsmetoden  
 
Bidragskalkyler innehåller endast uppgifter om företagets särintäkter och särkostnader 
(Ax et al, 2002, s 290). Detta kan medföra att felaktiga beslut om prissättning fattas ifall 
priset sätts utan att ta hänsyn till pålägg för fasta kostnader och vinst (Boyd & Cox, 2002).   
 
Ett företags kapacitet för utveckling, administration och försäljning nyttjas ofta olika 
mycket för olika produkter/produktgrupper. Tar inte företaget hänsyn till dessa varia-
tioner kan bilden av hur lönsam/olönsam en produkt eller produktgrupp är bli mycket 
missvisande. Detta kan leda till att resurser satsas på en olönsam produkt eller att en 
lönsam produkt läggs ner. (Frenckner & Samuelson, 1984, s 190f) 
 
Litteraturen beskriver även fördelar med bidragskalkylering. Argument för bidragskal-
kylen är bland annat att det är svårt att fördela de gemensamma kostnaderna i företaget på 
ett rättvist sätt. Därför använder många företag bidragskalkylen för att komma ifrån det 
problemet. Ett annat argument som talar för användandet av bidragskalkylen är att de 
fasta kostnaderna inte påverkas av företagets agerande på kort sikt. (Ax et al, 2002, s 290)  
 
Många företag använder bidragskalkylen som ett komplement till självkostnadskalkylen 
vid enklare beslut (Ask & Ax, 1997, s 44). Englundshus har kombinerat sin självkostnads-
kalkyl med en bidragskalkyl. Med utgångspunkt i den teori vi studerat anser vi inte att det 
innebär något problem. Anledningen till att vi inte ser något problem är att det är ett litet 
företag som endast tillverkar en typ av produkt.  
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Om ett företag har en eller flera trånga sektorer kan detta påverka produktkalkylen, de 
kostnader som uppstår i en trång sektor bör fördelas ut efter hur mycket tid varje 
produkt använder i den trånga sektorn (Frenckner & Samuelson, 1984, s 329). Trånga 
sektorer hos Englundshus är som tidigare nämnts bland annat kapningen och 
tillverkningen av takkassetter för platta tak. När det finns trånga sektorer i ett företag är 
det lämpligt att använda sig av bidragskalkylering för att ta reda vilka produkter som 
ska tillverkas för att maximera vinsten (Drury, 2000, s 286; Ax et al, 2002, s 332). 
 
Det är inte alltid säkert att det är den produkt som ger det högsta täckningsbidraget som 
är den mest optimala att tillverka. Detta hänger samman med att det kan finnas trånga 
sektorer i produktionsprocessen. Här måste företaget ta i beaktande hur mycket tid varje 
produkt tar i anspråk av den resurs som utgör den trånga sektorn. (Ax et al, 2002, s 
332f)  
 
Vi ska här visa ett exempel på detta: 
 
Produkt A ger 1200 kr i TB och använder 30 minuter i den trånga sektorn. Produkt B 
ger 1500 kr i TB och använder 40 minuter i den trånga sektorn. Uppgifterna avser 
tillverkning av en styck av respektive produkt. Genom att använda sig av följande 
formel får man reda på vilken produkt som är lönsammast att tillverka. 
 

Täckningsbidrag 
Antal ianspråktagna enheter av den trånga 

sektorn 
= Täckningsbidrag per ianspråktagen 

enhet av den trånga sektorn 

 
Utifrån exemplet ovan ger formeln följande resultat: 
 

Produkt A Produkt B
1200 kr 

30 minuter 
= 40 kr per minut 

1500 kr 
40 minuter 

37,50 kr per minut 

 
I det här exemplet är det alltså produkt A som visar sig vara mest lönsam att tillverka 
trots att den ger ett lägre TB per såld produkt än B. (ibid) 
 
Det är dock inte fullt så enkelt i verkligheten att ett företag endast kan tillverka den 
produkt som visar sig vara mest lönsam ”per ianspråktagen enhet av den trånga 
sektorn”. Vi antar att Englundshus till exempel får en förfrågan från Peab innefattande 
X antal hus av typ A och Y av typ B. Båda typerna är i princip identiska och ger samma 
täckningsbidrag per sålt hus, typ B innehåller dock vissa detaljer som kräver mer tid i 
kapstationen. Kapstationen utgör en trång sektor för Englundshus. Detta medför att typ 
A kommer att ge ett högre täckningsbidrag per tidsenhet i kapningen än typ B. Det 
skulle alltså vara mer lönsamt att bara tillverka hus av typ A men det skulle kunna 
medföra att Peab lägger sina order hos en annan hustillverkare som kan leverera hela 
beställningen och inte bara en del av den. För att inte förlora kunder kan det vara 
nödvändigt att inte bara tillverka den typ av produkt som är mest lönsamt (Drury, 2000, 
s 288).  
 
Vi föreslår att Englundshus bör ta ”TB per maskintimme i kapningen” i beaktande vid 
beslutstagande, eftersom kapstationen nämns som en trång sektor av Erikshammar. 
Detta stöds i litteraturen av bland annat Frenckner och Samuleson (1984, s 100) som 
säger så här: ”Om en viss tillverkningsprocess begränsar utbudet kan krav ställas på visst 
bidrag per timme som produkterna tar denna process i anspråk.”   
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Med utgångspunkt i ovanstående citat av Frenckner och Samuelson föreslår vi även att 
Englundshus beaktar ”TB per arbetad timme”. Detta eftersom att ju fler ändringar som 
görs från standardmodellen, som till exempel hus med platta tak, desto längre tid tar 
husen att bygga. ”TB per arbetad timme” bör hållas konstant även vid tillverkning av 
hus som avviker från standardutförande. För att uppnå detta måste Englundshus tillse att 
”TB per sålt hus” ökar proportionellt med den ökade arbetstiden som dessa avvikelser 
medför. Vid en nedgång i efterfrågan på hus kan det vara bra att räkna ut ett bidrag för 
att se om särintäkterna täcker särkostnaderna för en order. 
 

5.3 Prissättning 
 
Prissättningen är en viktig del för företaget, både i marknadsföringen och i relationen till 
konkurrenterna. Den tekniska utvecklingen under de senaste decennierna har gjort att det 
blivit allt lättare att få information om bland annat markanden och konkurrenterna. Detta 
har medfört att prissättningsarbetet förenklats och att strategierna för prissättningen 
utvecklats. (Grewal & Compeau, 1999) Företag i branscher som är hårt utsatta för kon-
kurrens baserar oftast sina priser på de kostnader företaget har (Guilding et al, 2005). 
 
Byggbranschen är en konkurrensutsatt bransch, där verkar Englundshus. Priserna sätts 
utifrån produktkalkylerna som baseras på självkostnadsmetoden, det vill säga att täcka kost-
naderna och ge vinst. Det är viktigt att produktkalkylerna ger en så rättvisande kostnadsbild 
som möjligt för att prissättningen ska bli korrekt.  
 
Eftersom det råder så hård konkurrens inom byggbranschen så skulle målkostnads-
kalkylering kunna vara en lämplig grund för prissättningen hos Englundshus. Vi hämtar 
stöd för detta hos Ax och Ask (1995, s 124f). Metoden kan i en första anblick verka lite 
invecklad men vi anser att det ändå kan vara något som Englundshus skulle kunna 
överväga att använda sig av i framtiden. 
  

5.4 Orderproduktion 
 
Ett orderstyrt företag har inget färdigvarulager utan tillverkar utifrån en specifik order 
(Ax et al, 2002, s 551). Ett karaktäristiskt drag för ett orderstyrt företag är att till-
verkningen sker i små volymer men med stor variation (Persona et al, 2004). 
 
Persona et al (2004) beskriver tre typer av orderstyrda företag, dessa är företag som 
utformar och utvecklar mot order (engineer-to-order), företag som tillverkar mot order 
(make-to-order) och företag som monterar mot order (assembly-to-order). Engineer-to-
order företag tillverkar helt specialbeställda produkter. I make-to-order företag är 
produkterna mer standardiserade. (ibid) 
 
Med ledning av dessa beskrivningar drar vi slutsatsen att Englundshus är ett engineer-
to-order företag därför att tillverkningen av husen sker utifrån kundernas önskemål vad 
gäller antal rum, antal våningar och storlek i kvadratmeter. Företaget har ingen ”egen” 
standardiserad tillverkning. Volymerna är för det mesta små, en ”normal” order ligger 
på 20-30 hus och variationerna ligger exempelvis i storleken på husen. – Utgör grund 
för att ABC kan vara lämplig! 
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5.5 Just-in-time 
 
Englundshus kräver inte just-in-time leveranser av sina leverantörer i dagsläget, deras 
kunder däremot har hårda krav på punktliga leveranser. För att kunna hålla leverans-
tiderna mot kund så håller företaget ett buffertlager för ca två veckors produktion. Före-
taget jobbar dock med att försöka korta ner den här bufferttiden.  
 
Reinstein och Bayou (1997) säger att det är svårt att ha ett noll-lager bland annat med 
hänsyn till att problem med inleveranser av produktionsmaterial kan uppkomma. Hur 
stort ett optimalt buffertlager bör vara är svårt att säga utan det måste varje företag själv 
försöka uppskatta (ibid).  
 
En slutsats utifrån ovanstående är att tanken med just-in-time är bra men att Englunds-
hus förmodligen inte kommer att kunna implementera filosofin fullt ut. Detta med 
hänsyn till att det ibland kan vara svårt att få tag på material och kundernas krav på 
punktliga leveranser.  
 
Utifrån en snabb beräkning av Jarkko Erikshammar som visar att företaget har en lager-
hållningskostnad på ca 600 000 kr per år och att det läggs ner ca 40 timmar per vecka 
för att flytta på material som ”är i vägen” anser vi att Englundshus måste titta över sina 
rutiner kring lagerhållningen.  
 

5.6 Avslutande diskussion 

5.6.1 Sammanfattning 
 
Små företag med begränsade resurser har ett ökande behov av att hitta lämpliga lösningar 
för att hantera beslut som rör bland annat order och leveranser (Persona et al, 2004). 
 
På uppdrag av Englundshus AB i Kalix har vi studerat deras kalkyleringsarbete för att 
kunna föreslå förändringar och förbättringar som ska hjälpa till vid beslutsfattandet. 
Utifrån det vi sett har vi konstaterat att företaget i dagsläget använder sig av en 
förenklad form av påläggskalkyl som underlag för sin prissättning. Nedan följer en 
sammanfattning av våra förslag. 
 
Påläggskalkylen utgör ett fullgott underlag för prissättning men att göra allt för 
långtgående förenklingar kan leda till att felaktiga beslut fattas. Vi har upprättat ett 
förslag på hur kalkylen skulle kunna utformas för att ge en mer detaljerad överblick av 
företagets kostnadsbild som i sin tur skulle leda till en bättre grund för prissättningen. 
För att få en ännu bättre bild av företagets kostnadsstruktur skulle Englundshus kunna 
använda sig av ABC-kalkylering. Den metoden anses dock vara både resurskrävande 
och komplicerad enligt källor i litteraturen. Eftersom Englundshus är ett nystartat 
företag är vi av den åsikten att företaget kan avvakta med att införa ABC-metoden tills 
de känner sig mer mogna. 
 
För arbetet med prissättningen i ett företag finns även andra metoder än de traditionella 
påläggskalkylerna, exempelvis målkostnadskalkylering. Det är en metod som bland 
annat innefattar en del komplicerade marknadsundersökningar. Av den anledningen 
kanske inte metoden lämpar sig för Englundshus just nu. Vi föreslår ändå att företaget 
funderar på att ta till sig metoden om något år då de börjar känna sig mer ”varma i 
kläderna”. 
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Bidragskalkyler och täckningsbidrag används bland annat för att optimera produktionen 
när det finns trånga sektorer. Hos Englundshus utgör kapningen en av de trånga 
sektorerna. Vi föreslår att ett täckningsbidrag per maskintimme för kapningen beräknas. 
Ett annat användningsområde för bidragskalkyler är exempelvis vid 
konjunkturnedgångar för att se att en produkts eller orders särintäkter täcker 
särkostnaderna. Visserligen befinner sig byggbranschen i en högkonjunktur just nu men 
när trenden vänder är det viktigt för Englundshus att tänka på detta. 
 
Just-in-time är ursprungligen en japansk filosofi som går ut på att hålla noll-lager och ta 
bort icke-värdeskapande aktiviteter. Englundshus strävar i viss mån mot dessa mål 
genom att endast försöka hålla ett litet buffertlager. Det anser vi är rimligt. Med 
anledning av den rådande högkonjunkturen i byggbranschen kan det ibland vara svårt 
att få tag på en del material. Kundernas hårda krav på punktliga leveranser gör att 
Englundshus inte har råd med några produktionsstörningar. Därför behövs ett 
buffertlager och filosofin med just-in-time kan inte införas fullt ut. 
 
Vi hoppas att detta arbete ger den hjälp Englundshus behöver för att hitta lämpliga 
lösningar och underlag för sina beslut.  
 

5.6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har upplevt problem med att finna lämplig forskning som är anpassad till små företag 
och deras speciella behov. Med anledning av detta föreslår vi att mer forskning utförs på 
det området. Som exempel kan nämnas att någon bör undersöka vilken kalkylerings-
modell som är mest lämpad för ett mindre företag och hur just-in-time filosofin skulle 
kunna användas i ett mindre företag. 
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BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE 

 

Respondenten 

Namn och befattning? 

Arbetsuppgifter? 

Utbildning/bakgrund? 

Företaget 

Antal anställda? 

När startade företaget verksamheten? 

Företagets mål och affärsidé? 

Vilket arbetssätt använder sig företaget av? 

Hur många kunder har ni, vilka är de huvudsakliga kunderna? 

Vilka är era leverantörer?  

Vilka är era huvudsakliga konkurrenter? 

Viktiga händelser i företaget? 

Ekonomiplanering 

Vilka hjälpmedel använder företaget för planering av verksamheten (budget, kalkyler, 

balansräkning, resultaträkning, prognoser, annat)? 

Hur ser en offertförfrågan ut? 

Hur ofta upprättas kalkyler, hur ser de ut? 

På vilket sätt beräknar ni hur stora påläggen ska vara? Vilka typer av pålägg använder ni? 

Hur fastställer ni lönsamheten? För en viss order/kund? För hela verksamheten? 

Vilket lönsamhetskrav har ni? 

Är varje order/kund lönsam? 

Kräver ni just-in-time leverans av era leverantörer? 

Ställer era kunder krav på just-in-time leverans från er? 

Prissättning 

Hur noga följer ni kalkylerna vid prissättningen? 

Beskriv hur prissättningsbeslut fattas i företaget? 

Tar ni hänsyn till några ickeekonomiska faktorer, vilka? 

I vilken utsträckning tar ni hänsyn till konkurrenternas priser? 

 



          BILAGA 2 

 

 

Exempel på påläggskalkyl i tillverkande företag  
   
Post Avser kostnader för t ex Beräkning  

  

(delsummorna hämtas 
från resp flik i Excel-
arket) 

+ Direkt material (dm) Råmaterial, halvfabrikat, komponenter, 
främmande bearbetning, 
ankomstkontroll, frakt, tull, spill, ränta 
på material 

Summa hämtas från 
flik med beräkning av 
kostnader för direkt 
material 

+ Direkt lön (dl) Produktionspersonal (lön),  
övertidsersättning, sociala poster, 
hälsovård, utbildning, företagsnämnd, 
arbetsledning (lön) 

Summa hämtas från 
flik med beräkning av 
kostnader för direkt 
lön 

+ Materialomkostnader (mo) Inköps- och förrådspersonal (lön), 
lokaler, utrustning (t ex avskrivning, 
ränta, hyra, reparation, underhåll), 
ränta på lager, energi 

=mo/dm (mo 
summeras på egen 
flik) 

+ Tillverkningsomkostnader (to) Indirekt produktionspersonal (lön), 
lokaler, utrustning (t ex avskrivning, 
ränta, hyra, reparation, underhåll), 
energi, interna transporter 

=to/dl alternativt 
=to/direkt arbetstid 

+ Speciella direkta kostnader (sdk) Verktyg, konstruktion, royalty, licenser, 
kvalitets-kontroll, omställning av 
utrustning, främmande bearbetning, 
försäkring, installation 

Summa sdk 

= Tillverkningskostnad (tvk) Summan av ovanstående 
kostnadsposter 

  

      
+ Administrationsomkostnader (ao) Företagsledning (lön), administration 

(lön), lokaler, utrustning (t ex 
avskrivning, ränta, hyra, reparation, 
försäkringar), div material 

=ao/tvk 

+ Försäljningsomkostnader (fo) Marknads- och orderpersonal (lön), 
lokaler, utrustning (t ex avskrivning, 
ränta, hyra, reparation, underhåll), 
reklam, resor, div material 

=fo/tvk 

+ Direkta försäljningskostnader (df) Försäljningspersonal (lön), reklam, 
provision, resor, mässor, offerter, 
anbudsgivning 

Summa df 

= Självkostnad (sjk) =Summan av SAMTLIGA 
kostnadsposter 

  

      
+ Pålägg för vinst   =påläggsprocent*sjk 
= Pris till kund     
   
   
Källa: Mallen baseras på Ax et al (2002, s 224-237), med några egna tillägg. 



BILAGA 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation 
VD 

Prod C Tekniker Tekniker 

Projekt adm.

Inköp 
1 dag/vecka

Ekonomi  
2 dgr/vecka 

Tekniker/kon
sult 

2 dag/vecka

Arbetsledare
/ 

Produktion 

 
(Källa: Englundshus AB) 
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(Källa: Englundshus AB)
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