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SAMMANFATTNING 

 

 
Sammanfattning 
 
Den tilltagande internationella globaliseringen gör att företag ständigt möter ökande 
konkurrens. På grund av den ökade globala konkurrensen kan företag inte längre bara 
sätta försäljningspriser som täcker deras kostnader för produkten, utan i dagens läge 
måste de även se till vad de tänkta kunderna faktiskt är villiga att betala. Det finns olika 
metoder för att prissätta produkter, traditionell självkostnadskalkylering och det nya 
synsättet target costing. Det finns författare som anser att traditionell självkostnads-
kalkylering tillhör förfluten tid i och med den globala konkurrensen. Många författare 
menar att det istället är target costing som i dagens läge bör tillämpas, och då framförallt 
av masstillverkande företag. Target costing är en process som syftar till kostnads-
reducering vid utveckling av nya produkter, men även vid vidareutveckling av 
existerande produkter. 
 
Vi har i denna uppsats valt att genomföra en fallstudie för att undersöka i vilken 
utsträckning masstillverkande företag i praktiken tillämpar de nämnda prissättnings-
metoderna vid sin produktutveckling. Vi valde att genomföra intervjuer med Ferruform 
AB, SSAB och Kåge såg, som alla är masstillverkande företag inom stål- och 
träindustribranschen. Genom vår empiri och analys framkom att samtliga företag redan 
tillämpar delar av grundidéerna i target costing. 



ABSTRACT 

 

 
Abstract 
 
Companies constantly face increasing competition because of the increase in 
international globalization. Therefore companies can no longer base their selling prices 
only on their manufacturing costs, companies today must also look at how much their 
customers are willing to pay. Product-pricing of today has evolved into several different 
methods, traditional cost-based pricing and the new approach target costing. Because of 
the global competition there are authors who considers cost-based pricing as a relic of 
the past. Instead many authors regards target costing as the method that should be used 
in today’s competition, and then mostly by mass-producing companies. Target costing 
is a process that aims both to reduce costs when companies develop new products, but 
also during the process of existing product development. 
 
In this essay we have chosen the method named case study to examine in which extent 
mass-producing companies in reality applies the mentioned price setting methods. We 
have chosen to make interviews with Ferruform AB, SSAB and Kåge såg, which all are 
mass-producing companies in steel- and tree industry. Our empiri and analyze shows 
that all our chosen companies already applies parts of the ideas in target costing. 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att ge läsaren en kort presentation av vårt valda 

ämnesområde. Därefter redogör vi för vårt syfte med uppsatsen och slutligen 

presenterar vi de avgränsningar vi gjort. 

 

1.1 Problemdiskussion 
 
Produktkalkyler, menar Olsson (2005), används som underlag av företag då de ska fatta 
beslut om bland annat produktval, prissättning, kostnadskontroll. Vidare menar 
författaren att en av utgångspunkterna för praktisk produktkalkylering är självkostnads-
kalkylering, som innebär att företags samtliga kostnader fördelas på produkterna. Vid 
självkostnadskalkylering tas hänsyn till samtliga kostnader och därför lämpar sig denna 
typ av kalkylering framför allt vid beslut med långsiktiga konsekvenser, samt vid beslut 
om företags lönsamhetsbedömningar sett ur ett längre tidsperspektiv (ibid). Själv-
kostnadskalkylering är enligt Ax, Johansson och Kullvén (2001 s 197 ) även den typ av 
produktkalkylering som dominerar i svenskt näringsliv, hela 90 procent av 
tillverkningsindustrin använder kalkyler av självkostnadstyp. 
 
I och med den tilltagande internationella globaliseringen möter företag ständigt ökande 
konkurrens. Företag kan på grund av detta inte längre bara sätta försäljningspriser som 
täcker deras kostnader för produkten, utan i dagens läge måste de även se till vad de 
tänkta kunderna faktiskt är villiga att betala. Om företag bara ser till sina kostnader kan 
detta leda till att deras försäljningspriser blir högre än deras konkurrenters priser. Det 
slutliga priset skulle då inte överensstämma med vad kunderna är villiga att betala, 
vilket skulle kunna leda till att produkterna förblir osålda.  
 
Enligt Everaert och Bruggeman (2002) har företag, då de märkt att deras 
försäljningspris inte är attraktivt för kunderna, traditionellt sett fokuserat på att reducera 
kostnader på existerande produkter. Författarna menar att företag på detta sätt har 
kunnat minska den totala produktkostnaden och därigenom kunnat erbjuda produkter till 
ett lägre pris. 
 
Ax och Ask (1995) skriver att flera av de högt uppsatta personerna inom området 
”kostnadsstyrning” anser att de traditionella produktkalkylerna behöver utvecklas och 
förändras. Enligt Everaert och Bruggeman (2002) har även många företag, på grund av 
den ökade globala konkurrensen, upptäckt att den kostnadsbaserade prissättningen 
tillhör förfluten tid. Ett nytt alternativ till kostnadsbaserad prissättning, som börjat 
tillämpats mer och mer, är target costing (ibid). Enligt Cooper och Chew (1996) är 
target costing en produktutvecklingsstrategi som innebär att företag, istället för att bara 
sätta priser efter deras kostnader, undersöker vad den tilltänkta kunden är villig att 
betala för en produkts funktion och kvalitet. Företag måste, enligt Cooper och 
Slagmulder (1999), på grund av detta bli experter på att utveckla varor och tjänster med 
hög kvalitet och funktion som kunderna efterfrågar, samtidigt som produkten ska 
generera den önskvärda vinsten.  
 
Shank (1999) skriver att flera författare har argumenterat för att target costing är ett 
överlägset synsätt till kostnadsreducering och styrning jämfört med den typiska 
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självkostnadskalkylen. Vidare menar författaren att i kontrast till kostnadsbaserad 
prissättning, där produktkostnaden driver försäljningspriset, är det målkostnaden1 som 
styr försäljningspriset vid tillämpning av target costing. Enligt Everaert och Bruggeman 
(2002) är förmågan att kunna styra kostnader mot den uppsatta målkostnaden den mest 
väsentliga nyckeln för att företag ska kunna överleva i en konkurrenskraftig miljö. 
Vidare menar författarna att företag, vid tillämpning av target costing, söker 
kostnadsreducering medan den nya produkten fortfarande är i produktutvecklings-
processen. Enligt författarna finns det därför få möjligheter kvar till kostnadsreducering 
när produkten väl är lanserad. 
 
I och med att kunderna blir mer och mer krävande med tanke på att det hela tiden 
lanseras nya produkter med liknande egenskaper, leder det till ökad konkurrens och 
därigenom till lägre priser. På grund av detta måste företag kunna producera sina 
produkter till lägre kostnader, för att på så sätt hänga med i utvecklingen och kunna 
erbjuda sina produkter till lägre priser. 
 
Med anledning av ovanstående resonemang kan det för företag vara svårt att veta vilken 
metod de ska använda sig av vid kostnadskalkylering. Problemet som företag kan möta 
är om de kan förlita sig på att den traditionella självkostnadskalkyleringen är tillräckligt 
lönsam.  För att kunna överleva på en konkurrenskraftig marknad måste de kanske 
övergå till att tillämpa det nya synsättet target costing. 
 
Vi har ovan nämnt att det finns olika metoder för att bestämma priset vid 
produktutveckling, den traditionella självkostnadskalkylen och det nya synsättet target 
costing. Vilken metod företag väljer beror sannolikt på vilken typ av verksamhet de 
bedriver. Kanske är det så att företag inte tillämpar antingen den ena eller den andra, 
utan har inslag av båda prissättningsmetoderna. Det kan även vara så att företag 
tillämpar någon av ovanstående metoder fastän de är omedvetna om det på grund av att 
olika termer används i teori och praktik. 
 

1.2 Syfte 
 
Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till följande syfte:  
 

• Att klarlägga i vilken utsträckning masstillverkande företag i praktiken tillämpar 
target costing, samt att klarlägga om de fortfarande har kvar inslag av 
traditionell självkostnadskalkylering.  

 

1.3 Avgränsning 
 
Vi har avgränsat oss till att endast titta på tre masstillverkande företag i Norrbotten och 
Västerbotten. Anledningen till att vi valde företag i Norrbotten och Västerbotten var för 
att vi eftersträvade att få till stånd en kvalitativ studie och därför ville ha möjlighet att 
genomföra personliga intervjuer. I vår studie har vi inte för avsikt att komma fram till 
några generella slutsatser, utan bara få inblick i hur företags prissättningsmetoder kan 
utformas vid produktutveckling i förhållande till teorin. 
                                                 
1 Målkostnad kan enligt Ax, Johansson och Kullvén (2001) definieras som försäljningspris minus 
vinstkrav 
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt under arbetet med 

uppsatsen. Vi börjar med att beskriva metodsynsätt, därefter följer forskningsansats, 

undersökningens genomförande, urvalsprocess, datainsamling och undersökningens 

tillförlitlighet. Slutligen diskuterar vi uppsatsens metodproblem. 

 

2.1 Metodsynsätt 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det olika metodsynsätt utifrån tre aspekter; 
aktörs-, system- och analytiskt synsätt.  
 
Aktörssynsättet fokuserar på att förstå den sociala omgivningen ur aktörers synvinkel, 
det vill säga att förstå hur aktörer uppfattar något som de gör. Förståelsen kan uppnås 
genom samtal med de berörda aktörerna. Med aktörssynsättet vill forskare inte komma 
åt en allmängiltig sanning utan aktörernas subjektiva syn, det vill säga deras enskilda 
uppfattning. Vilken uppfattning de har beror på vem i företaget som intervjuas, samma 
begrepp kan nämligen ha olika betydelse hos olika aktörer. De personer som intervjuas 
utifrån detta synsätt är de personer som kan antas ge de mest intressanta svaren till 
problemområdet.  
 
Analytiskt synsätt fokuserar på att förklara en objektiv verklighet baserat på att helheten 
är summan av delarnas egenskaper. Om forskaren har ett analytiskt synsätt strävar 
denne efter att hitta orsak/verkansamband. Med ett analytiskt synsätt vill forskare inte få 
subjektiva uppfattningar, utan fakta och rätta svar. De vill även använda svaren för att 
kunna dra generella slutsatser.  
 

Systemsynsättet är en blandning av de ovanstående synsätten och fokuserar på att förstå 
delarna i ett system utifrån helheten. Delarna kan inte analyseras var för sig, utan måste 
kopplas till helheten för att några slutsatser ska kunna dras (ibid). 
 
Med bakgrund av ovanstående har vi i vår studie ett aktörssynsätt på grund av att vi inte 
är ute efter att generalisera. Vi har valt att intervjua prissättningsansvariga inom 
företagen, vilket även är i överensstämmelse med aktörssynsättet som förespråkar 
intervjuer med de personer som kan antas ge de mest intressanta svaren. 
 

2.2 Forskningsansats 
 
Vår avsikt med studien var att undersöka om de självkostnadskalkyleringsprocesser och 
target costing processer som nämns i teorin faktiskt även appliceras i praktiken. Vi ville 
belysa i vilken utsträckning masstillverkande företag i praktiken tillämpar någon av de 
nämnda prissättningsmetoderna vid sin produktutveckling. Vi ville även visa på likheter 
och skillnader mellan teori och praktik. Det finns olika forskningsmetoder att välja 
mellan, men med bakgrund av vårt syfte har vi valt att genomföra en explorativ 
forskning.  
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Enligt Zikmund (2000, s 50, 102) genomförs explorativ forskning för att få klarhet i 
otydliga problem. Vidare menar författaren att då forskare har begränsad erfarenhet och 
kunskap inom forskningsområdet är explorativ forskning lämplig att genomföra. 
Vanligtvis leder forskningen till större förståelse av ett koncept hellre än att den ger 
precisa mätningar. Explorativ forskning ger kvalitativ data, där fokus på kvalitativ data 
ligger i ord och observationer och inte i måttenheter. Kvalitativ forskning kan dock 
sägas vara subjektiv, eftersom det insamlade materialet är upp till forskarna själva att 
tolka (ibid). Vi har valt att genomföra kvalitativ forskning eftersom vi vill få större 
förståelse inom vårt valda ämnesområde. 
 

2.3 Undersökningens genomförande 
 
Vi har i och med vår explorativa forskning valt att genomföra en fallstudie, för att på så 
sätt enligt Zikmund (2000, s 107) få information om en eller ett fåtal situationer som 
liknar vår problemformulering. Vi har genomfört en fallstudie där vårt syfte var att 
koncentrera oss på tre masstillverkande företag. Det som enligt Denscombe (2000) 
utmärker fallstudier är att dessa riktar sig mot få enskilda enheter snarare än mot ett 
stort urval. Författaren menar att genom att rikta sig mot enskilda enheter kan man 
lättare studera saker i detalj, vilket inte hade varit möjligt vid genomförandet av en 
surveyundersökning. Fallstudien inriktar sig på studiens djup där syftet är att erhålla en 
redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som förekommer i de 
utvalda enheterna (ibid).  
 
En nackdel med fallstudier, enligt Denscombe (2000), är att det kan vara svårt att få 
tillgång till lämpliga personer att intervjua. Forskningen kan därför enligt honom vara 
motsträvig om tillstånd inte beviljas eller dras tillbaka. Många företag tackade nej då vi 
tog kontakt med dem via mail, men efter några telefonsamtal fick vi dock tag i tre 
företag som var villiga att ställa upp på intervjun. Zikmund (2000, s 121) talar om en 
annan nackdel, nämligen svårigheten att generalisera utifrån en fallstudie. Denna 
nackdel påverkar dock inte vår studie då vi inte hade för avsikt att generalisera, utan 
istället förstå de olika företagens prissättningsprocesser vid produktutveckling. 
 

2.4 Val av fallstudieobjekt 
 
De företag som har medverkat i vår studie är Ferruform AB, SSAB och Norra 
Skogsägarna – Kåge såg. Dessa valde vi dels för att de är masstillverkande företag och 
dels för att dessa företag var lättillgängliga. Enligt litteraturen är target costing mest 
lämpligt vid produktkalkylering i masstillverkande företag, och för att få ut så mycket 
som möjligt av vår studie valde vi denna typ av företag.  Vår avsikt var att genomföra 
personliga intervjuer med personer inom företagen som har kunskap om företagets 
prissättningsprocess vid produktutveckling (target costing). Med personliga intervjuer 
avser vi intervjuer ansikte mot ansikte. För att hitta de mest lämpliga personerna att 
genomföra intervjun med kontaktades företagen, sedan kopplades vi runt tills den 
person som bäst skulle kunna svara på våra frågor var funnen. Eftersom att säljenheten 
för SSAB, och därmed marknadsansvarig, inte var lokaliserade i Luleå kunde vi inte 
genomföra en personlig intervju som vi helst hade önskat. Intervjun med 
marknadsansvarig på SSAB fick därför genomföras via telefon. Däremot kunde vi 
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genomföra personliga intervjuer med Business Controller/Area Sales Manager på 
Ferruform AB och Sales Manager på Kåge såg.  
 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Litteratursökning 

 
Vi började vår studie genom att fördjupa oss inom det valda ämnesområdet för att på så 
sätt få en överblick av ämnets tänkbara problemområden. För att hitta lämpligt material 
gjorde vi en litteratursökning i katalogerna Lucia och Libris samt fulltextdatabaserna 
Ebsco, Econlit och Emerald vid Luleå Tekniska Universitets bibliotek. De sökord vi 
använde oss av för att hitta vetenskapliga artiklar var: target costing, ”target costing 

and review”, ”target costing and advantage” och ABC. Böckerna hittade vi genom att 
använda sökorden target costing, målkostnad, självkostnadskalkylering och produkt-

kalkylering. Vi har även tittat i tidigare skrivna c-uppsatsers källförteckningar, vid Luleå 
Tekniska Universitet, för att hitta ytterligare källor. 
  

2.5.2 Empiriska studier 

 
Genom våra intervjuer med personerna på de utvalda företagen samlade vi in 
primärdata. För att de intervjuade personerna skulle få tid att förbereda sig skickade vi 
vår intervjuguide i förväg. Vi genomförde en personlig intervju med Jan Johansson på 
Ferruform AB och Torbjörn Andersson på Kåge såg. Fördelen med personliga 
intervjuer enligt Denscombe (2000) är att de är lätta att arrangera och att de är relativt 
enkla att kontrollera. En annan fördel som Nylén (2005) tar upp är att forskare vid de 
personliga intervjuerna även fångar upp andra uttryck än de rent verbala, som till 
exempel kroppsspråk och tvekanden. En telefonintervju genomfördes med Nils 
Åkerblom från SSAB. Dahmström (1996) bedömer att med en telefonintervju kan 
forskare aldrig få så detaljerade och inträngande svar som forskaren skulle kunna få vid 
en väl genomförd personlig intervju. Denscombe menar dock att fördelen med 
telefonintervjuer är att forskaren inte behöver ta sig till något företag, utan det räcker 
med att lyfta luren.  Dahmström menar i sin tur att telefonintervjuer är ett snabbare sätt 
att komma i kontakt med de utvalda respondenterna. Denscombe anser att även om 
intervjun inte utförs ansikte mot ansikte så finns ändå det personliga inslaget kvar. 
Författaren menar dock att det finns en nackdel som består i att man missar kroppsspråk 
och gester. Slutligen anser Dahmström att personliga intervjuer och telefonintervjuer 
båda leder till att forskare får hög kvalitet på svaren, eftersom oklarheter direkt kan 
redas ut i samband med intervjun. 
 

2.6 Metodproblem 

2.6.1 Validitet 

 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) definierar validitet som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som man avser att mäta. Generellt sett menar Denscombe (2000) 
att validitet innebär att data och metoder är riktiga. Begreppet handlar enligt författaren 
om i vilken utsträckning data återger sanningen och verkligheten, samt täcker de 
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avgörande frågorna. I och med att vi har genomfört två personliga intervjuer innebar det 
att vi kunde kontrollera det insamlade materialet beträffande riktighet och relevans 
under tiden som det samlades in. Detta gjorde att vår studies validitet möjligen 
påverkades i positiv riktning. 
Vid våra intervjuer använde vi oss av en minidisk för att fånga upp svaren, genom detta 
fick vi en fullständig och permanent dokumentation av intervjuerna. Nackdelen enligt 
Denscombe (2000) är att bandspelare under de personliga intervjuerna skulle kunna 
störa intervjumiljön. Det ska dock enligt författaren påpekas att störningen kan variera 
från situation till situation. För att materialet som samlas in vid en intervju ska bli så bra 
som möjligt menar Nylén (2005) att forskare bör spela in samtalet för att materialet ska 
kunna skrivas ner ordagrant och sedan bearbetas. Då vi sammanställde våra intervjuer 
tog vi hänsyn till detta eftersom vi först skrev ner intervjuerna och sedan omarbetade det 
nedskrivna materialet. På detta sätt påverkade vi validiteten ytterligare i positiv riktning. 
 

2.6.2 Reliabilitet 

 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) innebär reliabilitet att ett mätinstrument 
ska ge tillförlitliga och stabila utslag, det vill säga andra undersökare ska komma fram 
till samma resultat vid användandet av samma undersökningsmetod. För att 
reliabiliteten ska vara hög måste undersökningsmetoden vara oberoende av undersökare 
(ibid). Denscombe (2000) stödjer Eriksson och Wiedersheim-Pauls definition av 
reliabilitet, då även Denscombe anser att tillförlitligheten ska vara neutral och ge samma 
resultat oavsett om någon annan genomför undersökningen. 
 
I vårt fall intervjuade vi endast en person på varje företag, men det finns ingen 
anledning för oss att tro att dennes uppfattning om prissättningsprocessen inte skulle 
stämma överens med företagets uppfattning. Det finns dock inga garantier för att svaren 
skulle bli detsamma om undersökningen genomförs ett antal år senare, detta eftersom 
utvecklingen kan ha gjort att situationen har förändrats med tiden.  
 
Eftersom vi spelade in intervjuerna hade vi i efterhand möjlighet att kontrollera svaren 
och då vi dessutom förde minnesanteckningar under intervjuerna påverkade vi studiens 
reliabilitet i positiv riktning. För att det sammanställda materialet skulle bli så 
tillförlitligt som möjligt kom vi överens om att få skicka tillbaka materialet till 
respondenterna, för att de då skulle kunna komplettera brister och se att vi tolkat svaren 
rätt. På detta sätt påverkade vi studiens reliabiliteten ytterligare i positiv riktning.  
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3. Teori 
 
I detta kapitel börjar vi med att beskriva den traditionella metoden 

självkostnadskalkylering, där vi går igenom och redogör för olika kalkyleringsmetoder 

för att räkna ut självkostnaden. Sedan följer en redogörelse av det nya synsättet target 

costing, där vi först beskriver innebörden av begreppet för att sedan gå över till att 

diskutera olika processer som nämns i litteraturen.  

 

3.1 Självkostnadskalkylering – den traditionella metoden 
 
Enligt Olsson (2005) kan självkostnadskalkylering sägas vara en fullständig kostnads-
fördelning där självkostnader beräknas för till exempel en produktenhet, en produktserie 
eller en tillverkningsorder. Författaren menar att man vid självkostnadskalkylering talar 
om två typer av kostnader som ska fördelas, direkta och indirekta. De direkta 
kostnaderna är lätta att hänföra till en produkt utan större utredningar, medan de 
indirekta kostnaderna kräver kostsamma omfattande utredningar för att de ska kunna 
hänföras till en produkt. Svårigheten med självkostnadskalkylering är därför hur de 
indirekta kostnaderna ska fördelas ut på kalkylobjekten. För att underlätta fördelningen 
av indirekta kostnader, som till exempel marknadsföring, används begreppet pålägg för 
att visa på att kostnaden är fördelad genom uppskattningar. För att räkna ut pålägget slås 
alla indirekta kostnader ihop, dessa fördelas sedan ut på produkterna med en lämplig 
fördelningsgrund (ibid). 
 
Eftersom företags verksamheter skiljer sig åt finns det olika metoder för att beräkna 
självkostnaden. Ax med flera (2001, s 199) diskuterar kring två grundläggande metoder, 
periodkalkylering och orderkalkylering.  
 

3.1.1 Periodkalkylering 

 
Vid periodkalkylering beräknas enligt Ax med flera (2001, s 201-214) självkostnaden 
för en viss tidsperiod, till exempel för ett år, ett halvår eller för en månad. 
Periodkalkylering är enligt författarna mest lämplig för massproducerande företag som 
tillhandahåller relativt liknande slag av varor eller tjänster, utan att rikta sig till någon 
bestämd kund. Vidare menar författarna att eftersom produkterna i stort sett är likadana 
kräver de lika mycket resurser när det gäller bland annat kvantitet av material, 
arbetsmetoder, försäljning och transporter. Att produkterna är lika resurskrävande är 
enligt författarna en viktig förutsättning eftersom att företag som tillämpar 
periodkalkyler använder enkla beräkningsmetoder för att beräkna kalkylobjektens 
självkostnad. Författarna diskuterar kring tre olika metoder för periodkalkylering; 
divisions-, normal- och ekvivalentmetoden. 
 
Divisionsmetoden är den enklaste typen av självkostnadskalkyl därför att kalkylobjekten 
ur resurssynpunkt är lika krävande. Självkostnaden beräknas genom följande generella 
formel: 
 
 
 

Självkostnad per styck = totalkostnad för en tidsperiod / verksamhetsvolym 
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Normalmetoden tar hänsyn till sysselsättningseffekten. Självkostnaden vid tillämpning 
av normalmetoden fluktuerar inte mellan tidsperioder och kalkyltillfällen, eftersom 
kostnaderna delas in i rörliga och fasta. De rörliga och fasta kostnaderna behandlas olika 
i kalkyleringen. Självkostnaden beräknas genom följande mer specifika formel: 
 
 
 
 
 
Ekvivalentmetoden är en metod som tar hänsyn till skillnader i kalkylobjektens 
resurskrav för att på så sätt belasta kalkylobjekten med sin kostnadsandel. För att 
hänsyn ska kunna tas till skillnader i kalkylobjektens resurskrav används så kallade 
ekvivalenttal2 vid självkostnadsberäkningen. För att bestämma självkostnaden måste 
man även veta ekvivalentvolym3. Självkostnaden beräknas genom följande formel: 
 
 
 
 

3.1.2 Orderkalkylering 

 
Orderkalkylering är enligt Ax med flera (2001, s 219), till skillnad från 
periodkalkylering, oberoende av tidsaspekten då självkostnaden för kalkylobjekten ska 
beräknas. I de fall då kalkylobjekten väsentligt skiljer sig åt när det gäller 
resursförbrukning, menar författarna att orderkalkylering är lämplig att tillämpa. Ax 
med flera (2001, s 220 ff) diskuterar kring två olika metoder för orderkalkylering; 
påläggsmetoden och ABC-metoden.  
 
Vid tillämpning av påläggsmetoden används enligt Ax med flera (2001, s 220) olika 
kostnadsposter, som till exempel direkt material, direkt lön, materialomkostnader och 
tillverkningsomkostnader, där olika typer av kostnader inkluderas. Summan av samtliga 
kostnadsposter utgör tillverkningskostnaden. För att sedan räkna ut självkostnaden läggs 
administrations- och försäljningsomkostnader samt direkta försäljningskostnader på 
tillverkningskostnaden. Direkta kostnader är sådana som kan föras direkt till 
kalkylobjektet, medan de indirekta kostnaderna fördelas till kalkylobjekten via 
kostnadsställen, det vill säga ställen där produkten drar på sig kostnader (ibid). 
 
Vid användandet av ABC-metoden menar Lere (2000) att kostnaderna inte varierar med 
produktionsvolym, utan med olika mätbara aktiviteter. Att medge att kostnaderna kan 
variera med annat än produktionsvolym kan enligt författaren göra ABC-metoden till ett 
kraftfullt verktyg. Vid tillämpning av ABC-metoden sägs, enligt Ax med flera (2001, s 
265), företag bestå av en uppsättning aktiviteter, där en aktivitet kan vara en 
arbetsuppgift eller ett arbetsmoment i företag. Eftersom företag skiljer sig åt menar 
författarna att det inte finns någon given uppsättning aktiviteter, detta gör att de 
aktiviteter som innefattas av kalkylen kommer att variera mellan olika företag.  
 

                                                 
2 Dessa anger vilka skillnader som förekommer i resursförbrukningen, det vill säga en produkt som kräver  
  mer resurser ska också bära en större andel av kostnaderna. (Ax med flera 2001, s 213) 
3 Denna får företag fram genom att multiplicera volymen per objekt med ekvivalenttalen. (Ax med flera 
2001, s 214) 

Självkostnad per styck = rörliga kostnader / verklig volym + fasta kostnader / 
normal volym 
 

Självkostnaden per styck = ekvivalenttal * ekvivalentvolym 
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Enligt Stapleton, Pati, Beach och Julmanichoti (2004) består ABC-metoden av två steg. 
Författarna menar att kostnaderna först fördelas till aktiviteter och sedan fördelas 
aktivitetskostnaderna till produkter, baserat på hur mycket tid och resurser varje produkt 
kräver i de olika aktiviteterna. Vidare menar författarna att ABC-metoden möjliggör för 
ledningen att uppskatta hur mycket aktiviteter varje produkt kräver och genom 
tillämpning av metoden kan ledningen även studera sätt för att reducera kostnader i 
utvecklingsprocessen. Enligt Olsson (2005) är ABC-metoden en utveckling av 
självkostnadskalkylering. Författaren grupperar de indirekta kostnaderna kring ett antal 
aktiviteter som utförs i företaget. Vidare menar författaren att efter att de indirekta 
kostnaderna grupperats, fördelas sedan de olika gruppernas omkostnader efter hur olika 
varor eller tjänster nyttjar de utförda aktiviteterna.  
 
Enligt Stapleton med flera (2004) är det inte lämpligt för alla företag att implementera 
ABC-metoden, företag med liten andel overhead kostnader kommer inte att dra lika 
stora fördelar med metoden som företag med stor andel overhead-kostnader. Vidare 
menar författarna att vid tillämpningen av ABC-metoden har företag möjlighet att 
kontrollera och lyckas fördela overhead-kostnaderna effektivt. Ax med flera (2001, s 
261 f) menar i sin tur att ABC-metoden passar bäst att tillämpa i en mer komplex 
verksamhet, då denna ställer större krav på fördelningen av omkostnaderna än vad 
enklare verksamheter gör. Då ABC-metoden tillämpas tas sikte på den typiska 
kalkylfrågan om fördelning av omkostnader. Den främsta anledningen till varför företag 
tillämpar ABC-metoden är att andelen kostnader som inte påverkas av förändringar i 
verksamhetsvolymen, det vill säga fasta kostnader, tenderar att öka i komplexa företag 
(ibid). 
 
Om företag kan förstå informationen som ABC-kalkylen ger visas enligt Lere (2000) 
var i tillverkningsprocessen som företaget på bästa sätt kan minska kostnaderna för en 
specifik kundorder. Det bästa sättet att minska kostnaderna på kan, enligt författaren, 
bestå i att göra förändringar av en viss utmärkande egenskap på produkten. Genom att 
förhandla med kunden om denna egenskap på ordern finns potential att erbjuda ett 
mycket bättre pris. 
 

Figur 1. Översiktsbild av kostnadsfördelningen med tillämpning av 
påläggsmetoden och ABC-metoden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Efterbearbetning från ”Den nya ekonomistyrningen” av C. Ax, C. Johansson, och H. 
Kullvén, 2001, Malmö: InterGraf AB, s 250. 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att indirekta kostnader, fördelningsnycklar och 
kostnadsställen är tre centrala begrepp i påläggsmetoden. Vid tillämpning av ABC-
metoden ersätts två av dessa begrepp med aktiviteter och kostnadsdrivare. Begreppet 
kostnadsställe ersätts av begreppet aktivitet och begreppet fördelningsnyckel ersätts av 
begreppet kostnadsdrivande aktiviteter. Påläggsmetoden är en mer generell metod än 
ABC-metoden eftersom kostnaderna vid påläggsmetoden fördelas ut över den totala 
tillverkade volymen, medan kostnaderna vid tillämpning av ABC-metoden fördelas ut 
med hänsyn till hur lång tid produkterna tillbringat i exempelvis maskinerna.  
 
De metoder som togs upp under periodkalkylering, det vill säga divisions-, normal- och 
ekvivalentmetoden, kan anses vara historiska metoder då det för att minska kostnaderna 
med dessa krävs att företag ökar produktionsvolymen. Vid tillämpning av ABC-
metoden, som ligger under orderkalkylering, slås inte kostnaderna ut över volymen utan 
istället över produkternas tid i exempelvis maskinerna. I och med ABC-metoden har 
företag börjat bryta ner kostnaderna för att kostnadsreduceringsmöjligheter lättare ska 
kunna upptäckas. ABC-metoden är den av de två metoderna som ligger under 
orderkalkylering som är ett steg i rätt riktning mot target costing. 
 

3.2 Target Costing – det nya synsättet 

3.2.1 Innebörden av Target Costing 

 
Olsson (2005) menar att det finns likheter mellan target costing och aktivitetsbaserad 
självkostnadskalkylering. Target costing ger dock, enligt författaren, en mer detaljerad 
information om olika kostnadsobjekt. Genom kalkylen kan företag uppskatta 
kostnadseffekterna av olika förändringar och på så sätt menar författaren att det blir 
lättare att identifiera vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå önskad målkostnad.  
 
Cooper och Slagmulder (1999) definierar däremot target costing främst som en teknik 
för att strategiskt leda företag mot framtida vinster. Författarna menar att företag uppnår 
vinstmålet genom att bestämma målkostnaden, som inte får överskridas för den 
föreslagna produkten. Företag kan grunda målkostnaden på det förväntade försäljnings-
priset subtraherat med den önskade vinstmarginalen. Nyckeln är sedan att designa 
produkten så att den tillfredsställer kunder samtidigt som den tillverkas till 
målkostnaden (ibid). 
 
Robinson (1999) ser target costing som en process som används för att bestämma ett 
kostnadsmål, främst för en ny eller uppdaterad existerande produkt. Vid tillämpningen 
av target costing används enkla tekniker för att fastställa kostnadsmålen. Om företag 
använder target costing effektivt så kommer processen också leda till förbättrad 
produktdesign (ibid). Cooper och Slagmulder (1999) menar dock att target costing 
måste vara en detaljerad process för att vara effektiv. 
 
Gagne och Discenza (1995) menar även de att target costing är en process, fast en 
dynamisk sådan, som konstant strävar efter förbättring. Författarna menar att 
ansträngningar för att reducera kostnader i designstadiet tillåter marknadsförings-
avdelningen att uppfylla kundernas behov, utan att fokusera på nuvarande kostnader. 
Vidare anser författarna att target costing representerar ett av de viktigaste områdena där 
marknadsföring och redovisning överlappar varandra. Enligt författarna identifierar 
marknadsföringen, med target costing, en produkts önskade utmärkande drag och dess 
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troliga försäljningspris. Att använda ett target costing synsätt, där marknadsförings-, 
tillverknings- och redovisningspersonal arbetar tillsammans för att ta fram produkter till 
konkurrenskraftiga priser, borde enligt författarna förbättra produktutvecklings-
processen som helhet.  
 
Tabell 1. Sammanfattande tabell över olika författares syn på target costing 
 

 Cooper & 
Slagmulder 

Robinson Gagne & 
Discenza 

Target costing är en teknik som gör att företag ska nå 
framtida vinster 

 
JA 

 
NEJ 

 
NEJ 

Target costing är en process JA JA JA 
Target costing är en process för att bestämma 
kostnadsmål 

 
NEJ 

 
JA 

 
NEJ 

Target costing är en process för att reducera kostnader NEJ NEJ JA 
Enkel  NEJ JA  NEJ 
Dynamisk NEJ NEJ JA 
Detaljerad JA NEJ NEJ 

 
Ovanstående tabell är vår tolkning av författarnas syn på target costing. I tabellen 
innebär ja att författarna tar upp påståendet när de skriver om target costing, medan nej 
innebär att författarna inte tar upp påståendet men kanske ändå inte tar avstånd från det. 
 
Sammanfattningsvis menar Cooper och Slagmulder (1999), till skillnad från Robinson 
(1999) och Gagne och Discenza (1995), att target costing är en teknik som gör att 
företag ska nå framtida vinster. Samtliga dessa författare definierar target costing som 
en process, skillnaden ligger i att Robinson menar att target costing är en enkel process 
för att bestämma kostnadsmål medan Gagne och Discenza menar att target costing är en 
dynamisk process för att reducera kostnader. Slutligen menar Cooper och Slagmulder 
att target costing måste vara en detaljerad process för att vara effektiv. 
 

3.2.2 Tillämpning av Target Costing beror på produkt och bransch  

 
Om target costing är effektivt att tillämpa eller inte beror enligt Robinson (1999) på typ 
av produkt och bransch. Robinson diskuterar kring kommande tre punkter. 
 

• Författaren menar att det är troligt att target costing är mest lönsam när 
marknaden är väl definierad. På väldefinierade marknader råder hård 
konkurrens, särskilt eftersom produktens efterfrågan där ofta beror på reklam 
och marknadsföring. Företag på marknaden har normalt en kundbas och 
produkter som passar marknaden.  

 
• Vidare menar författaren att target costing används särskilt då produktions-

processen är automatiserad. Det är mer troligt att företag som tillämpar 
ickeautomatiserade produktionsmetoder har problem med produktdesign-
processen och att kontrollera tillverkningen så att målet uppnås. På grund av de 
problem som kan uppstå i dessa företag är inte target costing lika gynnsamt.  
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• Slutligen anser författaren att target costing passar bäst för långsiktig 
produktion, eftersom de kostnader och ansträngningar som involveras i 
utvecklingsprocessen fördelas över en stor produktionsvolym. Av detta följer att 
det är svårt att rättfärdiga target costing på kortsiktig produktion där 
produktionsvolymen är begränsad.  

 
Även Gagne och Discenza (1995) diskuterar kring vilka typer av branscher som skulle 
tjäna mest på att tillämpa target costing. Författarna menar att bland annat mass-
tillverkande företag av homogena produkter, företag med starkt differentierade 
produkter samt företag som utvecklar system för kostnadsreducering under planerings-, 
design- och utvecklingsstadiet av produktens livscykel vinner mest på att tillämpa target 
costing. Författarna menar dock att många faktorer talar för att tillämpa target costing 
även i andra branscher och företag än de som diskuterats ovan.  
 

3.2.3 Tillämpning av Target Costing 

 
Enligt Shank (1999) är target costing lätt att tillämpa. Målkostnaden är enligt honom ett 
finansiellt mål för totalkostnaden för en produkt. Högsta ledningen bestämmer en 
önskad vinstmarginal på basis av företagets strategi och finansiella mål (ibid). När 
target costing tillämpas menar Gagne och Discenza (1995) att aktiviteter kontrolleras 
genom att förutbestämda mål används. Dessa mål måste enligt författarna uppnås om 
företaget ska bli lönsamt. Vidare menar författarna att alla anställda i företaget måste 
arbeta för att designa och tillverka produkten till målkostnaden.  
 
Ax med flera (2001) menar att så mycket som 70-90 procent av en produkts framtida 
tillverkningskostnad bestäms i produktutvecklingsarbetet när target costing tillämpas. 
När produkten väl börjat tillverkats menar de att dessa kostnader inte kan påverkas, 
vilket innebär att endast en liten del av produktens tillverkningskostnad är påverkbar. 
Författarna talar här om det så kallade kostnadslåsningsfenomenet. Gagne och Discenza 
(1995) menar att tillverkningskostnader främst drivs av produktens karaktär och den 
process som används för att tillverka produkten. Tillverkningsprocesser bestäms enligt 
författarna utifrån produktens natur och den förväntade produktionsvolymen, på grund 
av detta är kostnaderna till stor del bestämda i designstadiet. Genom att tillämpa target 
costing i designstadiet har företag störst potential till kostnadsreducering (ibid). 
 

3.2.4 Målkostnadskalkyleringsprocessen 

 
Olika författare har olika synpunkter på vad som ska ingå i målkostnadskalkylerings-
processen. I detta avsnitt kommer olika författares upplägg av processen att diskuteras. 
 
Målkostnadskalkyleringsprocessen enligt Gagne och Discenza 
Enligt Gagne och Discenza (1995) består målkostnadskalkyleringsprocessen av sju steg: 
 
Steg 1. Uppskatta produktens vinstmarginal 
Processen startar med att uppskatta produktens försäljningspris som bestäms utifrån 
marknadsanalyser. Även försäljningsvolym uppskattas och från de totala uppskattade 
försäljningsintäkterna subtraheras önskad vinst. Ledningen bestämmer den önskade 
vinstmarginalen utifrån företagets långsiktiga strategi. Genom marknadsfunktionen 
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föreslås pris och försäljningsvolym baserat på företagets önskade marknadsandel. Totala 
försäljningsintäkter för varje ny produkt över dess livslängd kan nu uppskattas.  
 
Steg 2. Bestämma målkostnaden 
Redovisningen kan spela stor roll vid bestämmandet av vinstkrav och målkostnad. 
Målkostnaden bestäms genom att subtrahera ett vinstkrav från ett tänkt försäljningspris. 
Efter att målkostnaden har bestämts används funktionella kostnadsanalyser för att uppnå 
målkostnaden.  Funktionella kostnadsanalyser är en grupp av aktiviteter som involverar 
anställda från olika avdelningar som till exempel marknadsföring, design, produktion 
och redovisning. Gruppens målsättning är att föreslå alternativa möjligheter för att 
minska kostnaden för produkten. Detta samarbete kräver att de anställda från olika 
avdelningar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att bidra till 
kostnadsreduceringen. Till exempel så försöker produktdesigners ge produkten önskade 
funktioner till en lägre kostnad. 
 
Steg 3. Genomföra funktionella kostnadsanalyser 
Funktionella kostnadsanalyser kräver förberedelser i form av logiska diagram för varje 
produktfunktion. Det bör noteras att diagrammen inte visar varje del av produkten 
eftersom det är produktfunktionerna som bestämmer produktens framgång på 
marknaden.  
 
Funktionella analyser är nära sammankopplade till värdeskapande. Värdeskapande 
omfattar produktdesign från olika vinklar för att se till den lägsta kostnaden, där hänsyn 
tas till de funktioner som kunderna efterfrågar. Värdeskapande används för inköp, 
planering, design, produktion och andra processer inom företaget. Det finns olika 
metoder för att genomföra värdeskapande åtgärder. Generellt sett startar processen med 
att testa olika delar, vilket kräver mycket arbete. Designen förändras för att ge varje del 
en specifik prestandanivå. Sedan diskuteras olika vägar för att nå lägre kostnader 
samtidigt som prestandanivån behålls. Målsättningen är att använda informationen, som 
tillhandahålls genom den funktionella analysen, för att minska kostnaderna. 
 
Steg 4. Bestämma kostnadsuppskattningen 
Här jämförs den faktiska tillverkningskostnaden med målkostnaden för varje produkt. 
Om dessa kostnader inte överensstämmer identifierar företaget alternativa sätt för att få 
varje produkts faktiska kostnad att överensstämma med målkostnaden. Ledningen för 
redovisningsgruppen tillhandahåller information om kostnadseffekter på föreslagna 
produktförändringar. När det behövs förbereds väldigt detaljerade kostnadstabeller som 
omfattar alternativkostnader för användning av andra typer av tillverkningstekniker. 
 
Steg 5. Överensstämmer den uppskattade kostnaden med målkostnaden? 
När den funktionella kostnadsanalysgruppen inom företaget har använt värdeskapande 
och funktionella kostnadsanalyser för att bestämma den nya produktens uppskattade 
kostnad, jämförs uppskattningen med målkostnaden. Om även den uppskattade 
kostnaden för produktförändringen skulle överstiga målkostnaden används funktionella 
kostnadsanalyser igen för att få den att överensstämma med målkostnaden. I detta fall 
går den funktionella kostnadsanalysgruppen alltså bakåt i processen från steg fem till 
steg tre. I de fall när den uppskattade kostnaden överensstämmer med målkostnaden kan 
teamet fatta beslut om att tillverka produkten. 
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Steg 6. Fatta slutliga beslut 
När den uppskattade kostnaden väl har nått målkostnaden fattar företagsledningen det 
slutliga beslutet att introducera produkten på marknaden baserat på tillverknings-
möjligheter, marknadens efterfrågan och kundernas godkännande. Om beslutet är att 
fortsätta med produkten instrueras tillverkningsavdelningen att fortsätta med produkten. 
När beslutet väl är fattat angående tillverkning av den nya produkten finns det andra 
viktiga överväganden för en lyckad lansering. Eftersom att målkostnaden ofta är lägre 
än den verkliga kostnaden baserat på den valda tillverkningstekniken krävs en 
gruppansträngning inom företaget för att uppnå målkostnaden. Gruppen arbetar för att 
försäkra att kostnaden för produkten är den att företaget kan sälja produkten till det 
önskade marknadspriset, samtidigt som företaget ska gå med vinst. 
 
Steg 7. Börja tillverka produkten 
Processen slutar inte trots att produkten börjat tillverkas. Produktens standard-
tillverkningskostnad beror på specifika produktionsförhållanden. Till exempel drivs 
kostnaderna upp om företaget producerar under sin kapacitet, medan produktion nära 
full kapacitet leder till lägre kostnader. Ofta under planeringsstadiet är det svårt att 
föreställa sig produktionsförhållandena och på så sätt reflektera det verkliga kostnads-
förhållandet. När den initiala målkostnaden väl har räknats ut gör tillverknings-
avdelningen ansträngningar för att förbättra standardkostnaden, för att på så sätt 
reducera den så att den når målkostnaden. 
 

Figur 2. Målkostnadskalkyleringsprocessens sju steg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Efterbearbetning från “Target costing” av M.L. Gagne och R. Discenza, 1995, The 

Journal of Business and Industrial Marketing 10(1), 21. 
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Målkostnadskalkyleringsprocessen enligt Ax med flera 
Ax med flera (2001, s 723 ff) menar att det finns tre centrala moment i målkostnads-
kalkyleringsprocessen:  
 
Moment 1. Fastställande av marknadsmål, vinstkrav och/eller försäljningspris 
Det första momentet ställer stora krav på marknadskännedom, vilket i praktiken innebär 
att olika marknadsrelaterade analyser måste genomföras. Marknadsmål, vinstkrav och 
försäljningspris fastställs med utgångspunkt i de gjorda analyserna. I analysen kan 
företag söka svar på bland annat följande frågor: 
 

• Vilka egenskaper vill marknaden att produkten ska ha? 
• Vilket pris är marknaden villig att betala för produkten? 
• Hur stor marknadsandel kan företaget nå? 
• Hur kommer konkurrenterna att reagera på en lansering av produkten? 

 
Moment 2. Fastställande av målkostnaden 
Efter att företag fastställt marknadsmål, vinstkrav och försäljningspris ska målkostnaden 
fastställas. För att en produkts målkostnad ska vara lönsam måste den understiga 
företagets kostnad för att kunna utveckla, tillverka och distribuera produkten. Genom 
tillämpning av målkostnadskalkyleringsprocessen skapas ett tryck för att reducera 
kostnaderna, där trycket bestäms av de rådande marknadsvillkoren. Målkostnaden måste 
dock vara realistisk ur ett personalperspektiv, för att personalen ska kunna känna att de 
kan nå det uppsatta målet genom kostnadsreducering. 
 
I detta andra moment finns tre huvudsakliga metoder för att fastställa målkostnaden; 
vinstplaneringsmetoden, additionsmetoden och kombinationsmetoden.  
 
Vinstplaneringsmetoden innebär att ett tänkt försäljningspris minskas med ett vinstkrav. 
Försäljningspriset får företag fram genom att undersöka hur mycket marknaden är villig 
att betala för en produkt, medan vinstkravet beror på vilka krav som ställs.  Efter det att 
målkostnaden har fastställts beräknas ett kostnadsgap, som består av målkostnaden 
minskat med kostnaden till vilken produkten bland annat kan tillverkas till. Personalens 
arbete med att reducera kostnader fokuseras här på att ta bort kostnadsgapet mellan 
målkostnaden och den faktiska kostnaden. När kostnadsgapet eliminerats har 
målkostnaden nåtts. I och med att vinstplaneringsmetoden tar utgångspunkt i rådande 
marknadsförhållanden är den därmed den av dessa metoder som är mest marknads-
inriktad. 
 

Additionsmetoden fastställer målkostnaden med utgångspunkt i interna och redan kända 
förhållanden, det vill säga företaget utgår från existerande produkter och tillverknings-
förhållanden samt kända kostnadsreduceringsmöjligheter. En nackdel med additions-
metoden är att den är internt inriktad istället för marknadsinriktad som vinstplanerings-
metoden. Med denna metod beaktas inte marknadsförhållandena tillräckligt vilket leder 
till att målkostnaden inte blir tillräckligt konkurrenskraftig, metoden är därför den som 
är minst använd i praktiken.  
 
Kombinationsmetoden är en kombination av vinstplanerings- och additionsmetoden. 
Metoden är mer effektiv än de två andra, eftersom den räknar ut målkostnaden med 
båda metoderna. Olika parter i företaget kan sedan diskutera om vilken av dem som är 
mest realistisk och nödvändig. Ytterligare en fördel med metoden är att olika idéer och 
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erfarenheter lyfts fram genom att man i företaget tar till vara sin samlade kunskap. Detta 
skapar ökad motivation som inte kan uppnås med de andra metoderna. 
 
Moment 3. Nå målkostnaden genom värdeanalys 
Det tredje momentet innebär att företaget gör allt för att uppnå kostnadsreducering. I 
momentet fokuseras skillnaden mellan målkostnaden och den faktiska kostnaden för att 
utveckla, tillverka och distribuera produkten. Värdeanalysen används för att se vilka 
faktorer som leder till lägst totalkostnad för framtagandet av produkten. Som 
utgångspunkt i värdeanalysarbetet används fastställda kundkrav. Värdeanalysarbetet 
innefattar bland annat studier av: 
 

• Hur utvecklings- och tillverkningskostnaden kan reduceras genom förändringar 
av produktens egenskaper utan att marknaden omvärderar produkten. 

 
• Hur lägre inköpspriser på material och andra resurser kan erhållas genom 

samarbete med leverantörer. 
 

• Hur en lägre kostnadsnivå kan nås genom att anpassa den nya produkten till det 
existerade produktprogrammet, till exempel genom att försöka utnyttja lika slag 
av material, komponenter och tillverkningsmetoder. 

 
Tabell 2. Sammanställning av olika författares målkostnadskalkyleringsprocess 
 

 Gagne & 
Discenza 

Ax, Johansson & 
Kullvén 

Marknadsanalyser för att bland annat bestämma försäljningspris JA JA 
Fastställande av målkostnad genom försäljningspris - vinstkrav  JA JA 
Fastställande av målkostnad med utgångspunkt i existerande 
produkter 

 
NEJ 

 
JA 

Funktionella kostnadsanalyser JA NEJ 
Värdeskapande för att ta fram produkten till den lägsta kostnaden JA JA 
Jämförelse mellan den faktiska kostnaden och målkostnaden JA JA 
Tillbaka i processen om den faktiska kostnaden överstiger 
målkostnaden 

 
JA 

 
NEJ 

Fortsatt strävan efter kostnadsreducering efter det att produkten 
börjat tillverkats 

 
JA 

 
NEJ 

 
Ovanstående tabell är vår tolkning av författarnas syn på målkostnadskalkylerings-
processen. I tabellen innebär ja att författarna tar upp steget i sin målkostnads-
kalkyleringsprocess medan nej innebär att författarna inte tar upp steget, men det 
behöver inte betyda att författarna inte anser att steget är viktigt. 
 
Sammanfattningsvis tycker både Gagne och Discenza (1995) och Ax, Johansson och 
Kullvén (2001) att målkostnadskalkyleringsprocessen bör börja med att företag gör en 
marknadsanalys för att på så sätt bestämma försäljningspris, försäljningsvolym, 
försäljningsintäkter och marknadsmål. Detta stämmer överens med Gagne och 
Discenzas första steg, samt med Ax med fleras första moment. Samtliga författare är 
även överens om att målkostnaden kan beräknas genom formeln försäljningspris minus 
vinstkrav. Ax med flera menar dock, till skillnad från Gagne och Discenza, att 
målkostnaden även kan fastställas med utgångspunkt i existerande produkter och 
tillverkningsförhållanden, samt kända möjligheter för kostnadsreducering. Detta 
tillvägagångssätt stämmer överens med Gagne och Discenzas andra steg, samt med Ax 
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med fleras andra moment. Gagne och Discenza anser att det i steg tre är viktigt att 
funktionella kostnadsanalyser genomförs för att föreslå alternativa möjligheter för att 
minska kostnaden för produkten. Både Gagne och Discenza och Ax med flera anser att 
värdeskapande är en viktig del i processen för att kunna tillverka den efterfrågade 
produkten till den lägsta kostnaden. Värdeskapande tas i Gagne och Discenzas process 
upp i steg tre och Ax med flera tar upp värdeskapande i sitt tredje moment. Författarna 
är även överens om att en jämförelse måste ske mellan den faktiska kostnaden och 
målkostnaden. Gagne och Discenza tar i sin process i steg fyra upp att om den faktiska 
kostnaden överstiger målkostnaden måste företaget gå tillbaka i processen och försöka 
hitta möjligheter att reducera kostnaden tills den faktiska kostnaden överensstämmer 
med målkostnaden. Detta tar dock inte Ax med flera upp i sin process. Endast Gagne 
och Discenza tar i sin process i steg sju upp att trots att produkten börjat tillverkats ska 
fortsatt strävan efter kostnadsreducering ske. 
 

3.2.5 Kaizenkalkylering 

 
Enligt Ax och Ask (1995) kan målkostnadskalkylering vanligen kombineras med 
kaizenkalkylering. Författarna menar att innebörden av kaizenkalkylering är att strävan 
efter kostnadsreducering ska fortsätta även efter det att produkten börjat tillverkats. Ax 
med flera (2001, s 735) menar att kaizenkalkylering står för ständig förbättring. Företag 
ska sträva efter att göra förbättringsarbete till en vardaglig rutin, där grundtanken är att 
flertalet vardagsförändringar under en längre tid ska ge en stor ackumulerad effekt 
(ibid). Enligt Ax och Ask ställs vid tillämpning av kaizenkalkylering klara kostnadsmål 
upp, så kallade kaizenkostnader, där målen ska uppnås genom förbättringarna. 
Författarna menar att de kostnadsmål som tillämpas vid kaizenkalkylering handlar om 
att reducera kostnader då tillverkningen av produkten påbörjats, medan de kostnadsmål 
som tillämpas vid målkostnadskalkylering handlar om att reducera kostnader när 
produkten fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet.  
 
Genom tillämpning av kaizenkalkylering utförs enligt Ax och Ask (1995) aktiviteter av 
två olika slag. Det första slaget av aktiviteter innebär att reducering av kostnader inleds 
strax efter det att tillverkningen har satts igång. Arbetet med kostnadsreducering görs då 
målkostnaden inte ännu är uppnådd, det vill säga när nuvarande tillverkningskostnad är 
högre än målkostnaden. Det andra slaget av aktiviteter har karaktär av vardaglig 
kostnadsreducering som sker kontinuerligt under tillverkningens gång. Praktiskt innebär 
detta att företagsledningen sätter upp kostnadsmål vid början av en period och strävar 
efter att dessa ska ha uppnåtts vid slutet av perioden. Kostnadsmålen bestäms med 
utgångspunkt i föregående periods kostnadsmål och i krav på kostnadsförbättring. Vid 
varje periods ingående försöker företag kontinuerligt reducera sina kostnader genom att 
ställa kostnadsreducerande krav (ibid). 
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Från ”Cost management – produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling” av 
C. Ax och U. Ask, 1995, Lund: Studentlitteratur, s 126. 
 
Både Gagne och Discenza (1995) och Ax med flera (2001) börjar sina målkostnads-
kalkyleringsprocesser med att försäljningspriset fastställs utifrån marknadsanalyser. I 
figuren ovan framgår det att detta moment sker som nummer ett under strategisk planering 
och marknad. Författarnas processer fortsätter med fastställande av vinstkrav och 
målkostnad, som i figuren ligger som nummer två och tre under strategisk planering.  
 
Gagne och Discenza menar i steg fem i sin process att om målkostnaden inte är uppnådd 
måste funktionella kostnadsanalyser användas igen. I figuren kan detta steg likställas med 
nummer fyra under strategisk planering, som hänvisar tillbaka till tillverkningsanalys 
under produktutveckling. Värdeanalysen nummer fyra, under produktutveckling i figuren 
ovan, kan jämställas med Gagne och Discenzas steg tre som behandlar värdeskapande 
åtgärder. Ax med flera nämner i sitt tredje moment att värdeanalyser används för att se 
vilka faktorer som leder till lägst totalkostnad. Även nuvarande kostnad benämns nummer 
fyra och ligger under produktutveckling, denna kan likställas med den faktiska 
tillverkningskostnaden som Gagne och Discenza tar upp i sitt fjärde steg.  
 
Om målkostnaden däremot är uppnådd kan tillverkningen påbörjas. Enligt Gagne och 
Discenza tas beslut om tillverkning i steg fem. I steg sju avslutar författarna med att 
fortsatt kostnadsreducering bör efterstävas. I figuren ovan benämns detta som 
kaizenkalkylering i nummer fem under tillverkning. Även Ax med flera skriver om 
kaizenkalkylering, men tar inte upp det som ett steg i sin process Nummer sex, försäljning 
och distribution, ligger under marknad i figuren och avslutar kedjan om målkostnads-
kalkylering och kaizenkalkylering. Ovanstående figur visar att target costing och 
kaizenkalkylering är nära sammanlänkade med varandra.  men trots detta kan man klart 
urskilja var kaizenkalkylering tar vid. I figuren kan ses att kaizenkalkyleringen börjar efter 
det att produkten börjat tillverkats, i steg fem under tillverkning. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi företagsvis för de resultat som vi erhållit vid intervjuerna. 

Inledningsvis ger vi en kort företagspresentation, därefter följer en beskrivning av de 

olika företagens prissättningsprocesser. Eftersom vi har ett aktörssynsätt har vi valt att 

presentera empirin utifrån hur företagen själva uppfattar sin prissättningsprocess. 

 

4.1 Ferruform AB 
 
Intervjun genomfördes med Jan Johansson som arbetar dels som Area Sales Manager 
och dels som Business Controller för affärsområdet Stålkonstruktioner på Ferruform 
AB. Intervjun ägde rum den 20 april mellan kl. 13.40 – 14.20. 
 

4.1.1 Företagspresentation 

 
Ferruform AB ägs av Scania och är ett företag som är verksamma inom 
verkstadsindustrin. Företaget har cirka 700 anställda varav 600 arbetar som metallare 
och övriga 100 som tjänstemän. Företagets huvudinriktning är mot fordon och de 
tillverkar lastbilsartiklar såsom rambalkar, tvärbalkar, bakaxlar och stötfångare, som alla 
är delar i chassiet. Scania svarar för 90 procent av Ferruform AB:s omsättning och 
övriga 10 procent svarar externa kunder som Volvo, MAN samt VBG för.  
 
Ferruform AB i Luleå är enligt Johansson bra på att tillverka grovplåt tjockare än 3 
millimeter i höga volymer. De genomför sedan all typ av formning av denna plåt, det 
vill säga plåten pressas, svetsas och nitas för att få önskad form. De produkter som 
företaget tillverkar är standardiserade och högautomatiserade. Med högvolym avses 
volymer om cirka 5 000 – 10 000 per styck per år av exakt samma artikel. Som mest 
tillverkar de produkter av samma artikel i volymer som kan nå upp till 200 000 stycken 
per år. Totalt tillverkar Ferruform AB drygt 1 miljon artiklar per år.  
 
Johansson menar att Ferruform AB befinner sig i en mogen bransch och att 
kostnadspressen på grund av det är högre än om de skulle ha befunnit sig i en bransch 
där det ständigt sker innovationer. Johansson bedömer att konkurrensen inom 
fordonsbranschen är stor i och med att det finns många stora globala industrigrupper 
som köper upp mindre leverantörer. Johansson nämner bland annat att Press & Plåt, 
som är beläget i Småland och Belgien, är ett företag som Ferruform AB konkurrerar 
mot när det gäller pressade produkter. Det finns även konkurrenter i Spanien och 
Frankrike. På senare år har många företag valt att flytta sin produktion till öststaterna 
eftersom lönekostnaderna där är mycket lägre. Eftersom Ferruform AB tillverkar 
produkter i hög volym belastas dessa inte med höga lönekostnader. På grund av detta 
skulle det därför inte löna sig för dem att flytta sin produktion till öststaterna förutsatt 
att de har konkurrenskraftiga produktionsupplägg. 
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4.1.2 Ferruform AB:s prissättningsprocess 

 
Enligt Johansson är det svårt om inte omöjligt att få reda på vad marknaden generellt 
sett är villig att betala för en av deras produkter, detta eftersom deras produkter bara 
tillverkas på beställning till ett enda företag. Det finns inget företag som beställer exakt 
samma produkter till sina lastbilsmodeller och produkterna är därför inte jämförbara, 
vilket leder till att de inte kan få de exakta marknadspriserna. Trots detta försöker 
Ferruform AB ändå utgå ifrån vad marknaden är villig att betala när de ska beräkna 
produkternas tänkta försäljningspriser, detta genom att se vad andra leverantörer har för 
försäljningspriser på sina produkter. 
 
Ferruform AB:s kunder, till exempel Volvo, ger förslag på hur de vill att produkten ska 
se ut. Förslaget lämnas sedan ut från Volvo till olika leverantörer som till exempel 
Ferruform AB. Dessa lämnar sedan i sin tur tillbaka dels offerter över vad produkten 
uppskattas kunna tillverkas till för kostnad och dels förslag på hur de tycker att 
produkten ska tillverkas. Det förs hela tiden löpande diskussioner mellan de berörda 
parterna om hur produkten ska kunna tillverkas till en lägre kostnad. 
 
Johansson berättar att när Ferruform AB sätter priser på sina produkter arbetar de bland 
annat med målkostnader. Dessa beräknas genom att subtrahera ett vinstkrav på 5 
procent av omsättningen från det tänkta försäljningspriset. Genom detta kan de räkna ut 
vad kostnaden får uppgå till för att de ska gå med vinst på en viss produkt. Ferruform 
AB fastställer även målkostnaden genom att se på existerande produkter. Eftersom att 
företaget tillverkar standardiserade produkter är det lätt att se vilka kostnader de haft för 
dessa. För att bestämma målkostnaden utifrån dessa två tillvägagångssätt diskuterar 
företaget fram vilket av tillvägagångssätten som ger den mest realistiska målkostnaden. 
För att företaget ska kunna nå målkostnaderna på sina produkter samarbetar företagets 
controller, produktionstekniker samt anställda inom konstruktions- och utvecklings-
avdelningen i form av ett team. Ferruform AB genomför löpande kontroller av sina 
produkter, från det att material beställs till det som sker senare i processen, för att se var 
kostnaderna för produkterna uppstår. På detta sätt kan teamet lättare se på vilka ställen 
det är möjligt att skära ner på kostnaderna. 
 
Ferruform AB arbetar inte bara med målkostnader utan även med självkostnader, det 
vill säga att direkta och indirekta kostnader ska täckas fullt ut. De indirekta kostnaderna 
är overhead kostnader och för varje krona som produkten tjänar utöver de direkta 
kostnaderna så bidrar den till att täcka overhead kostnaderna. Johansson anser att det är 
svårt att säga nej till produkter fastän dess försäljningspris inte täcker självkostnaden 
samt deras vinstkrav på 5 procent. Johansson menar att så länge försäljningspriset täcker 
de direkta kostnaderna och bidrar till att täcka de indirekta kostnaderna påverkar det 
företagets lönsamhet positivt. 
 
För att jämföra den faktiska tillverkningskostnaden med målkostnaden gör Ferruform 
AB efterkalkyler sett över ett helt kvartal. De försöker ta alla artiklar som de tillverkat 
under ett kvartal för att sedan bryta ner och fördela kostnaderna till artikelnummernivå 
så långt det är möjligt. Företaget använder sig av periodkalkylering för att bryta ner de 
rörliga och fasta kostnaderna bakåt i tiden, på så sätt kan de se vad de tillverkat och till 
vilken kostnad den volymen har tillverkats till. Johansson menar dock att det kan uppstå 
svåra frågor kring hur man ska fördela kostnaderna på produkterna som tillverkas i cirka 
500 – 1 000 olika artikelnummer. Ett sätt som Ferruform AB använder sig av för att se 
vad artiklarna kostat att tillverka är att de tillämpar 80/20-regeln, denna innebär att det 
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är viktigast att de går igenom 80 procent av de artiklar som har högst volymvärde 
medan övriga 20 procent spelar mindre roll. 
 
Johansson tillsammans med ekonomiavdelningen jämför om den uppskattade kostnaden 
för tillverkning av produkten överensstämmer med målkostnaden. När det inte råder 
några större frågetecken angående tillverkningen av produkten kan de själva fatta beslut 
om att börja tillverka den. Om den uppskattade kostnaden skulle överstiga 
målkostnaden så går de bakåt i processen för att leta efter kostnadsreducerings-
möjligheter. Företagsledningen kan, i fall då det visar sig vara svårt att minska 
kostnaderna, välja att avstå från att tillverka produkten. 
 
Fastän Ferruform AB använder sig av både målkostnader och periodkalkylering 
tillämpar de också orderkalkylering i form av påläggs- och ABC-metoden. De försöker 
använda sig av ABC-metoden så långt det är möjligt, men eftersom många av overhead- 
kostnaderna är svåra att fördela tillämpar de även påläggsmetoden. De använder sig då 
av olika fördelningsnyckar för att fördela de indirekta kostnaderna till olika 
kostnadsställen. 
 
Johansson anser att det är viktigt att hålla sig till sin förkalkyl efter det att produkten har 
börjat tillverkats. Till exempel får produkten inte överskrida sin uppskattade maskintid, 
då detta skulle leda till ökade kostnader vilket skulle innebära avsteg från förkalkylen. 
För att Ferruform AB ska kunna hålla förkalkylen måste inköp av plåt göras till det pris 
de räknat med samtidigt som de måste tillverka den volym de kalkylerat för. Ferruform 
AB strävar ständigt efter fortsatt kostnadsreducering, även efter det att produkten har 
börjat tillverkats. Kravet de har är att sänka kostnaderna med 8 procent mot jämförbar 
volym per år, detta krav är dock ett grovt mätetal. Kravet på 8 procent uppnår Ferruform 
AB genom att varje år försöka rationalisera sina produkter, vilket Johansson menar är 
det viktigaste inom fordonsindustrin. Ferruform AB:s möjligheter att rationalisera ökar i 
och med att de tillverkar samma produkter över flera år. 
 

4.2 SSAB 
 
Intervjun genomfördes med Nils Åkerblom som innehar tjänsten Marknadschef Norden 
på SSAB Tunnplåt. Intervjun ägde rum den 22 april mellan 15.00 – 15.30. 
 

4.2.1 Företagspresentation 

 
SSAB befinner sig i stålbranschen och är verksamma inom verkstadsindustrin. Inom 
företaget är cirka 9 400 personer anställda. Företaget är tillverkare av tunnplåt som 
tillverkas i tjocklekar från 0,1 – 16 millimeter och i breddar upp till 1 600 millimeter. 
SSAB tillverkar både standardiserade och differentierade produkter i form av 
varmvalsad, kallvalsad, varmförzinkad och färgbelagd plåt. Varmvalsad plåt finns i till 
exempel lyftanordningar, medan kallvalsad plåt används inom bilindustrin. Den 
varmförzinkade plåten används i bland annat tvättmaskiner och ventilations-
anläggningar. Det är främst inom byggnadsindustrin som den färgbelagda plåten 
används. Åkerblom menar att SSAB har en väldigt långt gången tillverkningsprocess 
som styrs per automatik av datorer, vilket innebär att processindustrin är väldigt 
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datoriserad. Enligt Åkerblom uppgår företagets tillverkningskapacitet till ungefär 2,5 
miljoner ton per år.  
 
SSAB befinner sig enligt Åkerblom på en marknad med hård konkurrens. Vidare menar 
Åkerblom att SSAB är en liten aktör på marknaden i jämförelse med deras 
konkurrenter. Detta eftersom att SSAB:s tillverkningskapacitet endast uppgår till 2,5 
miljoner ton per år medan några av deras konkurrenters tillverkningskapacitet uppgår 
till så mycket som både 10 och 40 miljoner ton per år. På den nordiska marknaden har 
företaget skarp konkurrens av i huvudsak Ruukki, men även Arcelor och 
ThyssenKrupp. Konkurrensen har enligt Åkerblom på senare år hårdnat, då det i 
dagsläget förekommer större konstellationer. Större företag köper upp mindre företag 
och med detta blir antalet aktörer färre men betydligt större. 
 

4.2.2 SSAB:s prissättningsprocess 

 
Enligt Åkerblom är stålbranschen en väldigt öppen bransch och för att ta reda på sina 
produkters försäljningspriser tar SSAB del av priser, från månad till månad, i form av 
öppna publikationer som visar hur stålutvecklingen förändras på den europeiska 
marknaden. På detta sätt anpassar de sig sedan till hur de stora aktörerna på den 
europeiska marknaden sätter sina priser. Denna process gäller SSAB:s standardiserade 
produkter. Åkerblom menar att när det gäller företagets specialprodukter bestämmer 
marknadsledningen vilket försäljningspris de vill ha ut för att få önskad vinstmarginal.  
 
SSAB arbetar med både självkostnader och målkostnader, där målkostnaderna fastställs 
genom att ett vinstkrav subtraheras från ett målpris på deras produkter. Företagets 
vinstkrav är ett avkastningskrav på 22 procent sett över en konjunkturcykel på 3 – 4 år. 
Åkerblom berättar att SSAB även fastställer målkostnaden genom att se på existerande 
produkter och tillverkningsförhållanden, samt kända kostnadsreduceringsmöjligheter. 
För att uppnå målkostnaden arbetar i huvudsak produktions- och marknadsavdelningen 
tillsammans i ett team. ABC-kalkyler används här för att se var kostnaderna uppstår och 
på så sätt kan teamet se var kostnadsreduceringsmöjligheter finns. 
 
För att se hur produkten kan framställas till den lägsta kostnaden görs enligt Åkerblom 
ABC-kalkyler för olika sätt att tillverka produkten. Förutom produktions- och 
marknadsavdelningen deltar även personer från affärsutvecklingsavdelningen i 
processen för hur produkten på bästa sätt kan framställas till den lägsta kostnaden.  
 
För att se om företaget tjänar tillräckligt med pengar på sina produkter jämförs den 
faktiska tillverkningskostnaden med målkostnaden med väldigt heta mellanrum. 
Åkerblom säger att ibland kan produktionsavdelningen göra felaktiga uppskattningar 
som innebär att det kostar mer att producera än vad de kalkylerat för. När detta inträffar 
måste de, enligt Åkerblom, antingen höja priserna ordentligt eller lägga ner produkterna 
och avveckla dem om de inte får gehör för prisökningen. Åkerblom berättar att SSAB i 
dagsläget har bestämt sig för att höja priset på en hel produktgrupp för att de ska tjäna 
mer pengar på den, lyckas de inte få gehör för prisökningen kommer företaget att 
successivt avveckla produktgruppen. 
 
I de fall då den faktiska tillverkningskostnaden överstiger målkostnaden säger 
Åkerblom att det är självklart att de går tillbaka i processen och analyserar varför 
kostnaderna stigit i luften så kraftigt från tidigare gjorda uppskattningar. Om teamet 
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hittar produktionssteg där kostnaden betydligt överstiger den uppskattade måste de 
främst analysera varför det blivit så och sedan se vilka förändringar som kan göras. Ser 
teamet att förändringar kan ske menar Åkerblom att dessa naturligtvis genomförs, men i 
de fall då det inte går att minska kostnaderna någonstans i de olika produktionsstegen 
måste de antingen höja priset eller lägga ner och avveckla produkten. Vidare berättar 
Åkerblom att det är företagsledningen som fattar beslut om produkter måste läggas ner 
och avvecklas, medan det är marknadsledningen som beslutar om att introducera 
produkter på marknaden. Enligt Åkerblom har SSAB en ständig kostnads-
reduceringsjakt, även efter det att produkterna börjat tillverkats. Varje år sätts tuffa 
kostnadsreduceringsmål upp trots att de tjänar bra med pengar. Åkerblom menar att det 
hela tiden gäller att vara kostnadseffektiv i stålbranschen, detta eftersom det där ständigt 
sker väldigt kraftiga svängningar på marknaden. Åkerblom berättar vidare att 
femårsplaner ställs upp med strategiska mål på längre sikt, men även ekonomiska mål 
och volymmål ställs upp från ett kalenderår till ett annat. Angående de ekonomiska 
målen och volymmålen gör företaget kvartalsavstämningar för att se om dessa är 
uppnådda. 
 
Enligt Åkerblom tillämpar SSAB periodkalkylering när det gäller rörliga och fasta 
kostnader. Företagets ekonomer gör då periodiserade kostnadskalkyler som läggs in i 
den så kallade ABC-kalkylen. Om det sker prisförändringar på företagets råvaror och 
inköp går ekonomerna in och gör förändringar i kalkylen, som produktions- och 
marknadsteamet senare kan uppmärksamma när de går igenom ABC-kalkylerna. Om 
teamet då upptäcker att kostnaderna har ökat måste detta kompenseras genom att höja 
försäljningspriserna. 
 
För ett år sedan införde SSAB ABC-kalkylering för att få mer realistiska kostnader att 
fördela ut. Enligt Åkerblom är ABC-kalkylering ett känt sätt att följa upp kostnader och 
prissätta produkter. Tidigare hade de uppskattade generella kostnader för lön, lager, 
kontor och säljpersonal men övergången till ABC-kalkyleringen innebar enligt 
Åkerblom en mer säker kostnad. Åkerblom ser ABC-kalkylering som ett levande 
dokument som ständigt följs upp, på detta sätt kan företaget se hur kostnaderna 
förändras. Förutom ABC-kalkyleringen tillämpas även påläggsmetoder då alla 
kostnadsposter tas hänsyn till, Åkerblom menar dock att det är ABC-kalkyleringen som 
är den dominerande metoden i SSAB. 
 

4.3 Norra Skogsägarna – Kåge såg 
 
Intervjun genomfördes med Torbjörn Andersson som innehar tjänsten Sales Manager på 
Kåge såg. Intervjun ägde rum den 29 april mellan 8.45 – 9.30. 
 

4.3.1 Företagspresentation 

 
Enligt Andersson befinner sig Kåge såg inom träindustrin som är en komplicerad 
bransch med många aktörer på marknaden. Andersson beskriver träindustrin som en 
tung industri där produktionen bara pumpar på, vidare menar Andersson att marknaden 
har lite grann av utbud- och efterfråganskaraktär. Kåge såg har 83 anställda och är ett 
tillverkande företag som sågar stockar som de gör till brädor och plank. Dessa förädlas 
sedan till bland annat invändiga och utvändiga paneler, golv samt konstruktionsvirke för 
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husbyggen. Andersson beskriver denna verksamhet som ett sågverk med vidare-
förädlingsindustri. Kåge såg tillverkar differentierade produkter eftersom de vänder sig 
till många olika marknader i olika länder. De länder som företaget vänder sig till är i 
stort sett alla industrialiserade länder förutom Sydamerika och Afrika, där respektive 
land efterfrågar olika standarder när det gäller mått och kvalitet. Företagets industri 
anpassas därför efter de standarder som gäller i mottagarlandet. Vid tillverkningen 
tillämpar Kåge såg mycket automatiserade produktionsprocesser. Varje år kommer det 
in ungefär 290 000 kubikmeter timmer, men endast 50 procent av dessa blir till virke 
medan resterande 50 procent blir spånflis som säljs till pappersindustrin. 
Produktionsvolymen uppgår därför till ungefär 145 000 kubikmeter per år, vilket 
motsvarar cirka 2 416 långtradare med färdigt virke.  
 
Andersson menar att Kåge såg i dagsläget befinner sig i en tuff marknadssituation med 
stenhård konkurrens eftersom utbudet av trävaror i världen är större än efterfrågan. 
Eftersom marknaden har karaktären av utbud och efterfrågan innebär detta att 
marknaden är väldigt konjunkturberoende. Företagets konkurrenter på närmarknaden är, 
enligt Andersson, SCA, Setra, Wallmarks såg och Martinssons såg. Kåge såg lever även 
på en global marknad där de konkurrerar mot företag i bland annat USA, Canada, 
Finland och Tyskland.  
 

4.3.2 Kåge sågs prissättningsprocess 

 
Kåge såg använder halvårskontrakt som inkluderar fasta priser för en viss kvantitet samt 
leveranstempo. Under det här halvårskontraktet kan företaget känna att både utbud och 
efterfrågan förändras. Om till exempel efterfrågan ökar kan de höja priserna på nya 
kontrakt med några procent beroende på hur mycket efterfrågan ökat. Med anledning av 
detta menar Andersson att det är utbud och efterfrågan som styr hur Kåge såg sätter 
priser på sina produkter. Vidare menar Andersson att det dock inte bara är utbud och 
efterfrågan som styr prissättningen, utan även valutakursförändringar i de fall då utbud 
och efterfrågan är oförändrade. Om den svenska kronan förändras negativt för Kåge såg 
en dialog med sina berörda kunder om valutakompensation. Enligt Andersson avtalar 
företaget med kunderna om att mötas halvvägs, det vill säga om priset måste höjas med 
100 kronor betalar kunderna 50 kronor och Kåge såg resterande 50 kronor. Vidare 
förklarar Andersson att Kåge sågs exportverksamhet är glad om kronan är svag. 
 
Begreppet målkostnad var i Anderssons fall ett okänt begrepp. Andersson menar dock 
att Kåge såg har uppsatta vinstkrav, men dessa är ofta omöjliga för företaget att uppnå 
då konjunkturen är dålig. Eftersom att konjunkturen förändras, förändras även utbud 
och efterfrågan och därmed företagets försäljningspriser. Enligt Andersson kan andra 
företag, då konjunkturen är dålig, övergå till att producera andra varianter på sina 
produkter. Kåge såg har endast ett fåtal varianter på sina produkter, vilket gör att de inte 
kan förbättra försäljningen då konjunkturen är dålig. 
 
Andersson menar att fastän företaget inte arbetar med begreppet målkostnad, betyder 
inte det att företaget inte har en tänkt tillverkningskostnad att arbeta mot. 
Produktionschefen arbetar med att föreslå alternativa möjligheter för att minska 
kostnaderna för produkten. Produktionschefen försöker minska kostnaderna genom att 
hitta rationaliseringar i tillverkningen, men även säljaren kan finnas med på ett litet hörn 
när gäller att sänka produktionskostnaderna. 
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Enligt Andersson arbetar produktionsavdelningen med värdeskapande genom att de 
utvecklar och försöker hitta lösningar på alternativa tillverkningsmöjligheter för att 
kunna producera så billigt så möjligt. Vidare menar Andersson att företaget arbetar med 
att förädla plankan så lång som möjligt mot en färdig vara, ju mer de lyckas förädla 
plankan desto mer added value har de då tillfört plankan. För att få mindre konkurrens 
från stora konkurrenter försöker Kåge såg öka volymen av dessa added value produkter. 
 
Andersson förklarar att när företaget sågar en stock får de ut en planka som kan 
innehålla flera olika kvaliteter, som de benämner A, B och C. Företaget tjänar alltid 
pengar på A-kvaliteten, går plus minus noll på B-kvaliteten och förlorar alltid på C-
kvaliteten. Andersson menar att det som är viktigt för Kåge såg är att få en liten andel 
av C-kvaliteten, men när de säljer denna är det viktigt att de ändå får ut rimliga 
försäljningspriser eftersom hur tillverkningen än går till kan de inte undgå att få en viss 
andel av C-kvaliteten. För att jämföra om den faktiska tillverkningskostnaden 
överensstämmer med den tänkta tillverkningskostnaden förklarar Andersson att 
företaget slår ihop andelarna A, B och C-kvaliteterna, för att på detta sätt få ett 
genomsnittspris som sedan kan vägas mot den tänkta kostnaden. Då den faktiska 
tillverkningskostnaden överstiger den tänkta tittar produktionskillarna på vad de kan ta 
till för åtgärder för att tillverka produkten billigare. Produktionskillarna har enligt 
Andersson en stående order att alltid försöka sänka produktionskostnaden för 
produkterna. 
 
Enligt Andersson använder företaget efterkalkyler för att följa upp och se var i 
sågningsprocessen, från stock till planka, som plankan drar på sig sönderdelnings-
kostnader. En viss dimension av stocken kanske ger 50 procent försäljningsbar vara och 
50 procent spån och flis, medan en annan dimension kanske ger 51 procent 
försäljningsbar vara och 49 procent spån och flis. Genom att göra efterkalkyler kan 
företaget se vilken dimension som ger bäst avkastning och kan på så sätt optimera den 
andel som blir brädor. Enligt Andersson är det en balansgång mellan att såga det som är 
lätt att sälja men som ger dåligt betalt, kontra att såga det som är svårt att sälja men som 
ger bra betalt.  
 
Kåge såg gör även efterkalkyler av förädlingsprocessen, från planka till mer specifik 
produkt. Genom dessa efterkalkyler kan företaget följa upp hur förädlingen gått. 
Andersson menar att med hjälp av efterkalkylerna kan företaget se hur mycket A-
kvalitet och B-kvalitet som de fått ut av plankan och vad de då kan ta till för åtgärder för 
att öka andelen A-kvalitet och minska andelen B-kvalitet, som även kan ses som 
produktionsfel. Enligt Andersson är företaget noga med att följa upp processerna så att 
de inte förädlar olönsamma produkter, detta då det är lönsammare för industrin att jobba 
med förädlade varorna än med plankor. 
 
Andersson förklarar att säljare tillsammans med produktion fattar beslut om att 
introducera produkter på marknaden. Andersson menar att de kan få en order av en 
kund som efterfrågar en viss dimension. För att ta reda på om denna order är lönsam att 
tillverka förklarar Andersson att säljare tillsammans med produktion diskuterar om de 
kan tillverka denna produkt och till vilket pris. Ibland kan även killarna som sköter 
sågen bli inblandade i diskussionen. Eftersom priserna i förädlingsstegen är kända kan 
samtliga inblandade se vad ordern kan komma att tillverkas till för kostnad, samt se 
vilket försäljningspris de kan erbjuda kunden. 
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Även efter det att Kåge såg börjat tillverka en produkt fortsätter de med ständig 
kostnadsreducering. Den ständiga kostnadsreduceringen att pressa kostnaderna sker 
enligt Andersson genom att köra maskinerna fortare, utnyttja tiden i maskinerna mer 
effektivt samt hitta varianter för att minska andelen B-kvalitet. Andersson menar vidare 
att en stor fördel med stora volymer, som företaget tillverkar år ut och år in, är att de kan 
se att en investering i en viss maskin kan sänka produktionskostnaderna med en viss 
procentsats.  Enligt Andersson skulle det vara svårare att göra en sådan bedömning om 
företaget hade haft en mindre tillverkningsvolym.  
 
Kåge såg använder periodkalkylering när de beräknar självkostnaden för sina produkter. 
Företaget har kalkyler över tillverkningsprocessens samtliga steg, och i varje steg ingår 
både fasta och rörliga kostnader. Enligt Andersson ska en produkt som kräver en större 
andel resurser även bära en större andel kostnader än en produkt som kräver mindre 
resurser i varje steg. Kostnaderna tillförs produkten för varje steg som den genomgår i 
processen. 
 
Andersson menar att ABC-metoden är den metod som företaget mest känner igen sig i. 
Varje arbetsmoment består av aktiviteter som bland annat klyvning, hyvling och 
impregnering. Kostnaderna i dessa aktiviteter är uppdelade efter maskintid och hur lång 
tid personalen lagt ned i varje moment.  Varje moment innehåller även kostnader för 
administration, avskrivning och el. Kåge såg använder enligt Andersson ABC-metoden 
i kalkylsammanhang då det gäller att prissätta en produkt. 
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5. Analys och slutsatser 

 
I detta kapitel kommer vi att analysera det material vi samlat in från intervjuerna. Vi 

börjar med att relatera resultatet av vår empiriska studie till den teoretiska 

referensramen, samtidigt som vi indirekt relaterar företagen till varandra. Vi kommer 

även att redogöra för de slutsatser som vi kommit fram till.  

 

5.1 Analys av företagens prissättningsprocesser i jämförelse 
mot teorin 
 
I teorin talar Gagne och Discenza (1995) och Ax med flera (2001) om att 
försäljningspriset kan fastställas genom att göra marknadsanalyser av vad företags 
tänkta kunder är villiga att betala. I Ferruform AB:s fall kan vi inte se några samband 
mellan denna teori och företagets sätt att fastställa sina försäljningspriser i praktiken, 
eftersom företaget fastställer sina försäljningspriser med utgångspunkt i vad andra 
leverantörer har för priser på sina produkter. SSAB tillverkar både standardiserade 
produkter och specialprodukter, där priset på dessa fastställs på olika sätt. 
Försäljningspriserna på de standardiserade produkterna fastställer de genom att ta del av 
öppna publikationer på den europeiska marknaden. SSAB:s priser anpassas därmed 
efter de stora aktörerna på den europeiska marknaden, vilket innebär att företaget inte 
tar hänsyn till de marknadsanalyser som Gagne och Discenza och Ax med flera 
förespråkar. Inte heller när det gäller företagets specialprodukter går företaget efter vad 
kunderna är villiga att betala, utan då bestämmer företagets marknadsledning 
försäljningspriset. Kåge sågs försäljningspriser beror på utbud, efterfrågan och 
valutakursförändringar. I och med att företagets försäljningspriser i huvudsak beror på 
utbud och efterfrågan gör de alltså de marknadsanalyser som ovan nämnda författare 
förespråkar i teorin, detta eftersom företaget tar hänsyn till vad kunderna är villiga att 
betala. Av detta kan vi tyda att endast Kåge såg genomför de marknadsanalyser som 
författarna förordar. 
 
Gagne och Discenza (1995) och Ax med flera (2001) nämner att målkostnaden kan 
räknas ut genom att företag subtraherar sitt vinstkrav från produktens tänkta 
försäljningspris. Ax med flera benämner detta tillvägagångssätt vinstplaneringsmetoden, 
men författarna menar att målkostnaden även kan fastställas genom additionsmetoden 
som innebär att företag utgår från sina existerande produkter och tillverknings-
förhållanden samt kända kostnadsreduceringsmöjligheter. En blandning av dessa 
metoder resulterar i kombinationsmetoden. Ferruform AB fastställer sina målkostnader 
genom en kombination av båda dessa metoder, då de diskuterar fram vilken av 
metoderna som ger den mest realistiska målkostnaden. SSAB:s målkostnader fastställs 
dels genom att ett vinstkrav subtraheras från ett målpris och dels genom att titta på 
existerande produkter. Eftersom Kåge såg inte var bekanta med begreppet målkostnad 
följer de heller inte någon av ovan nämnda metoder. Företaget ställer visserligen upp 
vinstkrav på sina produkter, men dessa utgör inte grunden för företagets försäljnings-
priser. Av detta kan vi tyda att både Ferruform AB och SSAB tillämpar kombinations-
metoden, medan Kåge såg inte tillämpar någon metod. 
 
Enligt Gagne och Discenza (1995) används funktionella kostnadsanalyser för att uppnå 
målkostnaden. Funktionella kostnadsanalyser beskrivs av författarna som en grupp av 
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aktiviteter som involverar anställda från olika avdelningar som till exempel 
marknadsföring, design, produktion och redovisning. De största likheterna med denna 
teori finner vi i Ferruform AB:s prissättningsprocess då företagets controller, 
produktionstekniker samt anställda inom konstruktions- och utvecklingsavdelningen 
arbetar tillsammans i ett team. Teamet på Ferruform AB genomför löpande kontroller 
av produkterna för att se var i tillverkningsprocessen som det är möjligt att skära ner på 
kostnaderna. Vi finner inte lika stor koppling till denna teori hos SSAB, eftersom teamet 
i detta företag inte involverar lika många avdelningar. För att uppnå den uppsatta 
målkostnaden i SSAB arbetar i huvudsak produktions- och marknadsavdelningen 
tillsammans i ett team. Det som i detta fall skiljer SSAB från denna teori är att teorin 
förespråkar att teamet delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att bidra till 
kostnadsreduceringen. SSAB använder sig istället av ABC-kalkyler för att se var 
produktens kostnader uppstår samt var kostnadsreduceringsmöjligheter finns. Minst 
likheter finner vi i Kåge sågs prissättningsprocess eftersom företaget inte använder 
funktionella kostnadsanalyser, utan här är det produktionschefen som arbetar med att 
föreslå alternativa möjligheter för att minska kostnaderna för produkten. Säljaren kan 
dock ibland finnas med på ett litet hörn när gäller att sänka produktionskostnaderna. 
 

Både Gagne och Discenza (1995) och Ax med flera (2001) menar att värdeskapande är 
något som bör tas hänsyn till vid produktutveckling. Författarna menar att genom att ta 
hänsyn till detta kan den efterfrågade produktdesignen tas fram till den lägsta 
kostnaden. Det bästa sättet att minska kostnaderna på kan enligt Lere (2000) bestå i att 
göra förändringar av en viss utmärkande egenskap på produkten och genom att 
förhandla med kunden om denna egenskap på ordern finns potential att erbjuda ett 
mycket bättre pris. Även i denna teori finner vi störst likheter med Ferruform AB, 
eftersom de arbetar med värdeskapande i form av att kunderna får ge förslag på önskad 
produktdesign och funktion. Utifrån kundernas önskemål lämnar Ferruform AB sedan 
förslag på annan möjlig produktdesign som kan tillverkas till en lägre kostnad. Även 
Kåge såg arbetar i stor utsträckning med värdeskapande genom att produktions-
avdelningen utvecklar och försöker hitta lösningar på alternativa tillverknings-
möjligheter, för att på så sätt kunna producera så billigt som möjligt. Genom att 
företaget förädlar plankan så långt som möjligt till en färdig vara tillförs mycket added 
value till produkterna. I SSAB finner vi minst likheter med denna teori, eftersom 
företaget arbetar med värdeskapande genom att använda ABC-kalkyler. ABC-kalkylen 
visar olika sätt att tillverka produkten på och därigenom kan företaget framställa den 
efterfrågade produkten till den lägsta kostnaden. 
 
Gagne och Discenzas (1995) tar i sin målkostnadskalkyleringsprocess upp att det är 
viktigt att jämföra den faktiska tillverkningskostnaden med målkostnaden. Om 
kostnaderna inte överensstämmer ska företag enligt författarna identifiera alternativa 
sätt för att få varje produkts faktiska kostnad att överensstämma med målkostnaden. 
Ferruform AB arbetar i enlighet med denna teori då de kvartalsvis gör efterkalkyler för 
att jämföra den faktiska tillverkningskostnaden med målkostnaden. Även i SSAB:s fall 
kan vi se tydliga samband med teorin eftersom företaget jämför den faktiska 
tillverkningskostnaden med målkostnaden med heta mellanrum för att se så att de tjänar 
tillräckligt med pengar på sina produkter. I detta fall skiljer sig Kåge såg både från 
teorin och från företagen eftersom företagets faktiska tillverkningskostnad egentligen 
består av ett genomsnittspris. Detta genomsnittspris väger företaget mot sin tänkta 
tillverkningskostnad, det vill säga den kostnad som vi benämner målkostnad. I de fall då 
den faktiska tillverkningskostnaden överstiger den tänkta har produktionskillarna inom 
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Kåge såg ansvaret att försöka tillverka produkten till en lägre kostnad, vilket stämmer 
överens med Gagne och Discenzas process.  
 
Om den uppskattade kostnaden av produktförändringarna skulle överstiga målkostnaden 
används enligt Gagne och Discenza (1995) funktionella kostnadsanalyser återigen för 
att få den att överensstämma med målkostnaden. Alla tre företag går bakåt i 
målkostnadskalkyleringsprocessen för att leta efter kostnadsreduceringsmöjligheter om 
den uppskattade kostnaden skulle överstiga målkostnaden. I Ferruform AB och SSAB 
är det teamen som går bakåt i processen för att leta efter möjligheter att reducera 
kostnaderna på, medan Kåge såg använder sig av efterkalkyler i både sågningsprocessen 
och förädlingsprocessen för att följa upp och se i vilka arbetsmoment som produkten 
drar på sig kostnader. Enligt Gagne och Discenza är det ledningen som fattar beslut dels 
om att börja tillverka produkten och dels om att introducera produkten på marknaden i 
de fall då den uppskattade kostnaden överensstämmer med målkostnaden. Inte i något 
av våra intervjuade företag är det företagsledningen som fattar beslut om att börja 
tillverka produkten. I Ferruform AB är det controllern och ekonomiavdelningen som 
fattar beslut om att börja tillverka produkten, medan det däremot är företagsledningen 
som fattar beslut om att eventuellt avstå från att tillverka produkter vars kostnader är 
svåra att minska. Både i SSAB och i Kåge såg hoppar man över att fatta beslut om att 
börja tillverka produkten, istället fattar företagen direkt beslut om att introducera 
produkten på marknaden. I SSAB:s fall är det marknadsledningen som fattar beslut om 
att introducera produkter på marknaden, medan det däremot är företagsledningen som 
fattar beslut om att produkten eventuellt måste läggas ner och avvecklas. De som i Kåge 
såg fattar beslut om att introducera produkter på marknaden är säljarna och 
produktionsavdelningen.  
 
Gagne och Discenza (1995), Ax med flera (2001) samt Ax och Ask (1995) är alla 
överens om att företag ska fortsätta söka kostnadsreduceringar, även efter det att 
produkten börjat tillverkats. Ax med flera (2001) och Ax och Ask (1995) pratar om 
kaizenkalkylering som ett sätt att ständigt sträva efter förbättringar. Vid tillämpning av 
kaizenkalkylering ställs enligt författarna klara kostnadsmål upp, så kallade 
kaizenkostnader. Störst likheter med denna teori finner vi i Ferruform AB och i SSAB. 
Ferruform AB har som kostnadsmål/kaizenkostnad att sänka kostnaderna med 8 procent 
mot jämförbar volym varje år. SSAB sätter varje år upp tuffa kostnadsreduceringsmål/ 
kaizenkostnader, trots att de tjänar bra med pengar. I Kåge såg ställs inga klara 
kostnadsmål upp och därför finner vi inte lika stor koppling till denna teori. Trots detta 
fortsätter företaget ändå med ständig kostnadsreducering genom att köra maskinerna 
fortare, utnyttja tiden i maskinerna mer effektivt samt hitta nya tillverkningsmöjligheter 
för att minska andelen B-kvalitet på sina produkter. 
 
Ax med flera (2001) menar att självkostnadskalkylering består av två grundläggande 
metoder, periodkalkylering och orderkalkylering. Författarna nämner divisions-, 
normal- och ekvivalentmetoden som tre metoder för att räkna ut självkostnaden vid 
periodkalkylering. Vidare menar författarna att orderkalkylering innehåller 
påläggsmetoden och ABC-metoden. Både Kåge såg och SSAB arbetar i stor 
utsträckning med självkostnadskalkylering, medan Ferruform AB endast i liten 
utsträckning arbetar med självkostnader. När Kåge såg beräknar självkostnaden för sina 
produkter använder de periodkalkylering i form av normal- och ekvivalentmetoden, 
eftersom de tar hänsyn dels till rörliga och fasta kostnader och dels till att en produkt 
som kräver en större andel resurser även ska bära en större andel kostnader. I 
kalkylsammanhang använder Kåge såg ABC-metoden då de prissätter sina produkter. I 
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teorin är alla författare som skriver om ABC-metoden överens om att kostnaderna 
fördelas baserat på aktiviteter. Då Kåge såg framställer sina produkter består varje 
arbetsmoment av olika aktiviteter. Företagets aktiviteter innehåller kostnader som är 
uppdelade efter maskintid och hur lång tid personalen lagt ned i varje moment. Både 
SSAB och Ferruform AB tar hänsyn till rörliga och fasta kostnader när de beräknar 
självkostnaden för sina produkter, vilket innebär att de använder sig av normalmetoden. 
Även SSAB använder sig av ABC-metoden när de prissätter sina produkter. För att 
produktions- och marknadsavdelningen lättare ska kunna upptäcka prisförändringar på 
företagets råvaror och inköp lägger företagets ekonomer in periodiserade 
kostnadskalkyler i ABC-kalkylen. När det gäller självkostnadskalkylering använder sig 
Ferruform AB både av påläggsmetoden och ABC-metoden, men de försöker främst 
använda sig av ABC-metoden. När det gäller självkostnadskalkyleringen kan vi tyda att 
denna främst tillämpas i SSAB och i Kåge såg, medan Ferruform AB har väldigt lite 
inslag av självkostnadskalkyleringen eftersom de främst tillämpar target costing. 
 

5.2 Slutsatser 
 
Utifrån empirin kan vi tyda att Ferruform AB tillämpar target costing processer i relativt 
stor utsträckning, medan SSAB har inslag av target costing men inte i lika stor 
utsträckning. När vi presenterade target costing för Kåge såg var de helt obekanta med 
de begrepp som ingår i detta synsätt. Trots detta anser vi att Kåge såg har inslag av 
target costing i sin prissättningsprocess, eftersom företaget arbetar mot att uppnå en 
tänkt tillverkningskostnad. Denna tänkta tillverkningskostnad skulle vi vilja benämna 
målkostnad eftersom dessa har samma innebörd. 
 
Vår slutsats är att man på Ferruform AB tillämpar target costing i större utsträckning än 
traditionell självkostnadskalkylering. Denna slutsats har vi kommit fram till eftersom 
företaget har inslag av så gott som varje steg i de prissättningsprocesser som vi beskrivit 
i teorin. Utifrån vår analys kan vi dra slutsatsen att man även på SSAB tillämpar target 
costing i större utsträckning jämfört med traditionell självkostnadskalkylering. Fastän 
Åkerblom på SSAB menar att det är ABC-kalkyleringen som är den dominerande 
metoden i företaget har vi funnit mycket likheter mellan företagets prissättningsprocess 
och target costing. Den mest uppenbara avvikelsen från target costing på Ferruform AB 
och på SSAB är att företagen inte fastställer sina försäljningspriser med utgångspunkt i 
marknadsanalyser. För Andersson på företaget Kåge såg var target costing ett okänt 
begrepp, men trots detta har vi även här funnit inslag av target costing i deras 
prissättningsprocess. Det mest markanta som vi funnit med Kåge såg är att de inte anser 
sig arbeta mot målkostnader och målkostnadskalkyleringsprocessen, trots detta är Kåge 
såg det enda företaget som genomför marknadsanalyser för att bestämma sina 
försäljningspriser. Ovanstående resonemang visar att företag kan arbeta med inslag av 
vissa processer fastän de är omedvetna om det. 
 
I vår studie framkom att alla företag har inslag av target costing i olika utsträckning, ett 
gemensamt steg som dock alla arbetar med i målkostnadskalkyleringsprocessen är 
fortsatt kostnadsreducering efter det att produkterna har börjat tillverkats. Detta kanske 
ändå inte är ett sådant märkvärdigt fenomen, då vi anser att företag i allmänhet borde 
sträva efter att hålla sina kostnader låga för att kunna erbjuda sina produkter till 
konkurrenskraftiga priser. 
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Trots att Everaert och Bruggeman (2002) nämner att den kostnadsbaserade 
prissättningen tillhör förfluten tid på grund av den ökade globala konkurrensen har vi i 
vår studie upptäckt att våra undersökta företag fortfarande har inslag av självkostnads-
kalkylering. Vi tror att detta skulle kunna bero på att företag inte riktigt vågar ta steget 
fullt ut mot target costing. Företag kan inte helt förlita sig på vad kunderna är villiga att 
betala, utan de måste även ta hänsyn till produkternas självkostnader. 
 

5.3 Avslutande diskussion 
 
I vår problemdiskussion tog vi upp den tilltagande internationella globaliseringen som 
en anledning till att företag inte längre kan sätta priser efter deras kostnader för 
produkten. För att vara konkurrenskraftiga måste företagen även se till vad de tänkta 
kunderna faktiskt är villiga att betala. Att göra marknadsanalyser för att sätta 
försäljningspriser skulle med stor sannolikhet leda till konkurrenskraftigare priser och 
därmed ökad marknadsandel. Med detta som bakgrund trodde vi att företag i praktiken 
skulle ha kommit väldigt långt i sin tillämpning av target costing, kanske rent utav 
övergått helt till att tillämpa target costing. Detta visade sig dock inte riktigt stämma 
överens med det material som vi samlade in, men eftersom vår studie endast utgår från 
tre företag kan det mycket väl vara så att vi skulle ha fått andra resultat om vi valt andra 
företag. 
 
Att jobba med målkostnader tror vi är en förutsättning för att lyckas i branschen. Om 
företag inte jobbar med målkostnader är det stor sannolikhet att företag inte lyckas 
producera sina produkter till fördelaktiga kostnader. Utan uppsatta målkostnader kan 
kostnaderna lätta komma att stiga i höjden. Vi anser att det viktigt att hänsyn tas till 
både försäljningspris och vinstkrav, om företag inte har ett uppsatt vinstkrav tjänar de 
heller inte på produkterna. Att även ta hänsyn till existerande produkter och 
tillverkningsförhållanden samt kända kostnadsreduceringsmöjligheter tror vi kan öka 
chanserna till att målkostnaden blir mer korrekt och realistisk. 
 
Att involvera personer från flera olika avdelningar inom företag i de funktionella 
kostnadsanalyserna anser vi vara viktigt för att få så mycket samlade kunskaper och 
erfarenheter som möjligt. I och med att personerna från de olika avdelningarna bidrar 
med många olika insikter kan målkostnaden fastställas till en sådan nivå som företag 
klarar av att uppnå. 
 
Att arbeta med värdeskapande anser vi vara en grundläggande faktor inom 
produktutveckling. Genom att arbeta med värdeskapande bibehålls utmärkande och 
efterfrågade egenskaper på produkter, fastän produkterna tillverkas till en lägre 
kostnader. Vi anser det viktigt att hela tiden jobba med att förbättra produkters design 
samtidigt som produkterna kan tillverkas till lägre och lägre kostnader. På detta sätt 
tillverkar företag det som marknaden efterfrågar utan att kostnaden för att göra det ökar. 
Vi anser att det är viktigt att företag kontinuerligt följer upp och jämför hur den faktiska 
tillverkningskostnaden förhåller sig till målkostnaden. Om företag inte följer upp och 
jämför dessa kostnader finns det risk att den faktiska kostnaden överstiger 
målkostnaden, vilket kan innebära att företag då går med förlust eftersom de inte höjt 
försäljningspriset. I de fall företag uppmärksammat att kostnaderna inte överensstämmer 
anser vi det vara viktigt att de går bakåt för att se var kostnaderna kan reduceras. 
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En förutsättning för att företag ska lyckas med sina produkter i framtiden är enligt oss 
att företag ständigt söker kostnadsreduceringar. Kunderna blir mer och mer krävande i 
och med att det hela tiden lanseras nya produkter med liknande egenskaper. Ökad 
konkurrens leder till lägre och lägre priser och därför måste företag kunna producera 
sina produkter till lägre kostnader, för att på så sätt kunna erbjuda sina produkter till 
lägre priser och därigenom hänga med i utvecklingen. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
• Vilken position har Ni i företaget? 
• Hur skulle Ni beskriva branschen som Ni är verksamma inom? 
• Vilka typer av produkter tillverkar Ni: standardiserade eller differentierade? 
• Tillämpar Ni automatiserad eller icke-automatiserad tillverkningsprocess? 
• Hur stor produktionsvolym har Ni? 
• Hur uppfattar Ni att konkurrensen ser ut på marknaden, kan Ni se några 

förändringar under de senaste åren? 
 

I teorin diskuterar olika författare kring olika processer om hur prissättningen sker vid 
produktutveckling.  
 
Vårt syfte med intervjun är att undersöka om företag följer någon av nedanstående 
processer fullt ut, eller om det finns inslag av samtliga processer. Vi vill sedan visa på 
likheter och olikheter mellan teori och praktik. 

• Hur ser Er process ut när Ni fastställer priset på era produkter. Använder eller 
tillämpar Ni någon av dessa processer fullt ut, eller tillämpar Ni delar från någon 
av dessa vid Er produktutveckling? 

 
Process 1 
 
Steg 1. Uppskatta produktens vinstmarginal 
Produktens uppskattade försäljningspris, försäljningsvolym och försäljningsintäkter 
bestäms utifrån marknadsanalyser. Vinstmarginalen bestäms utifrån företagets 
långsiktiga strategi.  
 
Steg 2. Bestämma målkostnaden 
Målkostnad = försäljningspris – vinstkrav  
Funktionella kostnadsanalyser används för att uppnå målkostnaden.  Funktionella 
kostnadsanalyser är en grupp av aktiviteter som involverar anställda från olika 
avdelningar som till exempel marknadsföring, design, produktion och redovisning. 
Gruppens målsättning är att föreslå alternativa möjligheter för att minska kostnaden för 
produkten. 
 
Steg 3. Genomföra funktionella kostnadsanalyser 
Funktionella analyser är nära sammankopplade till värdeskapande. Värdeskapande 
omfattar produktdesign från olika vinklar för att se till den lägsta kostnaden, där hänsyn 
tas till de funktioner som kunderna efterfrågar.  
 
Steg 4. Bestämma kostnadsuppskattningen 
Här jämförs den faktiska tillverkningskostnaden och målkostnaden för varje produkt. 
Man identifierar alternativa sätt att få varje produkts faktiska kostnad att överensstämma 
med målkostnaden. 
 
Steg 5. Beslut: är kostnaden uppskattad till målet? 
Innebär att kostnadsuppskattningen jämförs med målkostnaden. Om den uppskattade 
kostnaden är lika med målkostnaden så kan företagsledningen fatta det slutliga beslutet. 
Om den uppskattade kostnaden istället överstiger målkostnaden används funktionella 
kostnadsanalyser igen för att minska den uppskattade kostnaden till målkostnaden. 
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Steg 6. Fatta slutliga beslut 
Om den uppskattade kostnaden stämmer med målkostnaden kan ledningen fatta det 
slutliga beslutet om att introducera produkten på marknaden. Beslutet baseras på 
tillverkningsmöjligheter, marknadens efterfrågan och kunders godkännande.  
 
Steg 7. Börja tillverka produkten 
Processen slutar inte trots att produkten börjat tillverkas. Även när tillverkningen av 
produkten börjat strävar man efter fortsatt kostnadsreducering. 
 
Process 2 
 
Steg 1. Fastställande av marknadsmål, vinstkrav och/eller försäljningspris 
Innebär att man genom marknadsanalyser ställer upp marknadsmål, vinstkrav och 
försäljningspris. I analysen kan företag söka svar på bland annat följande frågor: 
 

• Vilka egenskaper vill marknaden att produkten ska ha? 
• Vilket pris är marknaden villig att betala för produkten? 
• Hur stor marknadsandel kan företaget nå? 
• Hur kommer konkurrenterna att reagera på en lansering av produkten? 

 
Steg 2. Fastställande av målkostnaden 
För att fastställa målkostnaden finns enligt teorin tre huvudsakliga metoder: 
vinstplaneringsmetoden, additionsmetoden och kombinationsmetoden.  
 
Vid tillämpning av vinstplaneringsmetoden räknas målkostnaden ut med följande 
formel: målkostnad = försäljningspris – vinstkrav. Genom marknadsanalyser får man 
fram hur mycket marknaden är villig att betala för en produkt, medan vinstkravet beror 
på vilka krav som ställs.   
 

Vid tillämpning av additionsmetoden fastställs målkostnaden med utgångspunkt i 
existerande produkter och tillverkningsförhållanden samt kända möjligheter för att 
minska produktens kostnad. 
 
Kombinationsmetoden är en kombination av vinstplanerings- och additionsmetoden. 
Metoden räknar ut målkostnaden med båda metoderna. Olika parter i företaget kan 
sedan diskutera om vilken av dem som är mest realistisk och nödvändig.  
 
Steg 3. Nå målkostnaden genom värdeanalys  
Innebär att företaget gör allt för att nå kostnadsreducering. I momentet fokuseras på 
skillnaden mellan målkostnaden och den faktiska kostnaden för att utveckla, tillverka 
och distribuera produkten. Värdeanalysen används för att se vilka faktorer som leder till 
lägst totalkostnad för framtagandet av produkten. Som utgångspunkt i 
värdeanalysarbetet används fastställda kundkrav. Värdeanalysarbetet innefattar bland 
annat studier av: 
 

• Hur utvecklings- och tillverkningskostnaden kan reduceras genom förändringar 
av produktens egenskaper utan att marknaden omvärderar produkten. 

• Hur lägre inköpspriser på material och andra resurser kan erhållas genom 
samarbete med leverantörer. 
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Process 3 
 
Vid periodkalkylering beräknas självkostnaden för en viss tidsperiod, till exempel för 
ett år. En viktig förutsättning för tillämpning av periodkalkylering är att produkterna är 
lika resurskrävande. Det finns 3 olika metoder inom periodkalkylering för att räkna ut 
självkostnaden. 
 
Självkostnad per styck = totalkostnad för en tidsperiod / verksamhetsvolym 
Verksamhetsvolymen kan uttryckas på olika sätt, men när det gäller periodkalkylering 
uttrycks företags output i till exempel antalet färdigproducerade produktenheter i 
tillverkande företag. 
 
Självkostnad per styck = rörliga kostnader / verklig volym + fasta kostnader / 
normal volym 
Verklig verksamhetsvolym är den volym som faktiskt framställts eller den som 
beräknas framställas, medan normal verksamhetsvolym är den normala genomsnittliga 
volym som brukar framställas. 
 

Självkostnaden per styck = ekvivalenttal * ekvivalentvolym 
Ekvivalentmetoden tar hänsyn till skillnader i kalkylobjektens resurskrav för att på så 
sätt belasta kalkylobjekten med sin kostnadsandel. Ekvivalenttal anger vilka skillnader 
som förekommer i resursförbrukningen, en produkt som kräver mer resurser ska också 
bära en större andel av kostnaderna. Utöver ekvivalenttalen behöver företag även veta 
ekvivalentvolymen, denna får företag fram genom att multiplicera volymen per objekt 
med ekvivalenttalen. 
 
Process 4 
 
Orderkalkylering är, till skillnad från periodkalkylering, oberoende av tidsaspekten då 
självkostnaden för kalkylobjekten ska beräknas. I de fall då kalkylobjekten väsentligt 
skiljer sig åt vad gäller resursförbrukning, är orderkalkylering lämplig att tillämpa. Det 
finns två olika metoder för orderkalkylering: påläggsmetoden och ABC-metoden.  
 
Vid tillämpning av påläggsmetoden används olika kostnadsposter, som till exempel 
direkt material, direkt lön, materialomkostnader och tillverkningsomkostnader, där olika 
typer av kostnader inkluderas. Summan av samtliga kostnadsposter utgör 
tillverkningskostnaden. För att sedan räkna ut självkostnaden läggs administrations- och 
försäljningsomkostnader samt direkta försäljningskostnader på tillverkningskostnaden. 
 
Direkta kostnader är sådana som kan föras direkt till kalkylobjektet, medan 
omkostnaderna fördelas till kalkylobjekten via kostnadsställen, det vill säga ställen där 
produkten drar på sig kostnader. 
 
Vid tillämpning av ABC-metoden sägs företag bestå av en uppsättning aktiviteter, där en 
aktivitet kan vara en arbetsuppgift eller ett arbetsmoment i företag. Metoden grupperar 
de indirekta kostnaderna kring ett antal aktiviteter som utförs i företaget. Efter att de 
indirekta kostnaderna grupperats kring ett antal aktiviteter, fördelas sedan de olika 
gruppernas omkostnader efter hur olika varor eller tjänster nyttjar de utförda 
aktiviteterna.  


