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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar i vilken utsträckning svenska tillverkande företag med 20-100 
anställda tillämpar huvudmomenten inom Target Costing. Dessutom undersöks om det 
finns samband mellan tillämpningen av Target Costing-momenten och kundstyrning 
samt entreprenöriellt agerande. Fortsättningsvis undersöks eventuella kopplingar mellan 
Target Costing och företagens finansiella prestation. Relationen mellan Target Costing 
och finansiell prestation undersöks även vid olika nivåer av kundstyrning och 
entreprenöriellt agerande. 
 
Totalt tillfrågades 280 slumpvis utvalda företag ifall de ville delta i undersökningen. De 
som accepterade erhöll en enkät via e-post. Enkäten besvarades av 98 företag, vilket 
innebar en svarsfrekvens på 33,6 %. 
 
Behovet av effektiva produktutvecklingsmetoder har ökat i takt med att dagens företag 
utsätts för global konkurrens och verkar på snabbt föränderliga marknader. En metod 
för utveckling av nya, lönsamma produkter är Target Costing. Denna metod är 
marknadsdriven och syftar till att undvika att olönsamma produkter introduceras på 
marknaden genom att de kostnader som produkten genererar under sin livscykel 
reduceras, vilket ska leda till förbättrad lönsamhet. 
 
Undersökningen visar att företagen tillämpar Target Costing i begränsad utsträckning. 
Detta kan bero på brist på kunskap om metoden samt att mindre företag utvecklar färre 
antal produkter än större företag. 
  
Det framkom att kundstyrning och entreprenöriellt agerande påverkar hur vissa delar av 
Target Costing-processen tillämpas. Ett exempel på detta är inverkan av kundstyrning 
vid fastställning av lönsamhetskrav för nya produkter, samt inverkan av riskbenägenhet 
vid fastställning av prissättningsmetod. 
  
Det framkom att den finansiella prestationen i huvudsak påverkas negativt av 
tillämpningen av Target Costing. Denna slutsats kan dock bero på att finansiellt svaga 
företag försöker förbättra lönsamheten genom att tillämpa marknadsbaserade moment 
vid produktutveckling. 
 
Relationen mellan Target Costing och finansiell prestation påverkas i vissa fall av 
kundstyrning och entreprenöriellt agerande. Ett exempel på detta är att företag som är 
svagt kundstyrda i en sen fas av produktutvecklingen uppvisar stark finansiell prestation 
med att tillämpa värdebaserad prissättning. Det finns också tendenser som visar på att 
svagt innovativa företag presterar finansiellt sämre då de arbetar långsiktigt vid 
fastställning av lönsamhetskrav för nya produkter, medan det finns tendenser som pekar 
på det att det motsatta skulle gälla för starkt innovativa företag. 
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ABSTRACT 
 
This report investigates the extent to which Swedish manufacturing companies with  
20-100 employees use the main elements of Target Costing. In addition to this, the 
influence of customer control and entrepreneurship on the use of the main elements of 
Target Costing is investigated. Further, the relationship between the use of Target 
Costing and companies’ financial performance is studied. Finally, the relationship 
between the use of Target Costing and financial performance, at different levels of 
customer control and entrepreneurship, is examined. 
 
In total, 280 randomly selected companies were asked if they would participate in a 
survey. Those who accepted received the survey through email. The number of answers 
received was 98, which means a response rate of 33,6 %. 
 
The need of efficient methods for product development has increased as companies 
today face global competition and operate in dynamic markets. One method to develop 
new, profitable products is Target Costing. This is a market-driven process, which 
purpose is to avoid unprofitable products from being launched. This is achieved by 
reducing the costs the product generates during its life cycle, which, consequently, will 
lead to more profitable companies. 
 
The result from the survey shows that Target Costing is only used to a small extent in 
Swedish manufacturing companies. The reasons for this are manifold, but could be due 
to lack of knowledge about Target Costing, but also that small companies develop less 
new products than larger companies. 
  
It was found that customer control and entrepreneurship influence the use of Target 
Costing. For instance, customer control influences the process of establishing profit 
requirements for new products. Also, there is a relationship between companies that 
engage in businesses associated with a higher degree of risk and the use of value-based 
pricing. 
 
The financial performance is the fact negatively affected by the use of Target Costing. 
This can, however, be due to that financially weak companies attempt to improve their 
financial performance by applying market-based methods for product development. 
 
The relationship between the use of Target Costing and financial performance is, in 
some cases, affected by customer control and entrepreneurship. For instance, companies 
that experience a low degree of customer control at a late stage of the product 
development process, perform financially well when value-based pricing is used. There 
is a tendency that implies that companies which are low on innovation, experience 
weaker financial results when long-term considerations are made during the 
establishment of profit requirements for new products. On the other hand, there is also a 
tendency that companies that are big on innovation experience better financial results 
when long-term considerations are being made. 
 
 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING .......................................................................................................- 1 - 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................- 1 - 
1.2 Problemdiskussion........................................................................................- 1 - 
1.3 Syfte..............................................................................................................- 4 - 
1.4 Definitioner...................................................................................................- 4 - 
1.5 Rapportens struktur ......................................................................................- 4 - 

2. ÖVERGRIPANDE METOD .............................................................................- 5 - 
2.1 Forskningsansats...........................................................................................- 5 - 
2.2 Undersökningsansats ....................................................................................- 5 - 
2.3 Litteraturstudie .............................................................................................- 5 - 

3. TEORETISK REFERENSRAM.......................................................................- 6 - 
3.1 Produktutveckling.........................................................................................- 6 - 
3.2 Target Costing ..............................................................................................- 6 - 

3.2.1 Target Price ..........................................................................................- 9 - 
3.2.2 Target Profit........................................................................................- 10 - 
3.2.3 Target Cost .........................................................................................- 11 - 
3.2.4 Value Engineering ..............................................................................- 12 - 
3.2.5 Problem vid tillämpning av Target Costing .......................................- 13 - 
3.2.6 Utfall av Target Costing .....................................................................- 14 - 

3.3 Sammanfattande teoretisk modell ..............................................................- 15 - 
4. METOD .............................................................................................................- 16 - 

4.1 Urvalsförfarande.........................................................................................- 16 - 
4.2 Datainsamlingsmetod .................................................................................- 16 - 
4.3 Utformning av enkät...................................................................................- 17 - 
4.4 Bortfall........................................................................................................- 17 - 
4.5 Operationalisering av enkät ........................................................................- 18 - 
4.6 Analysmetoder............................................................................................- 19 - 
4.7 Metodproblem ............................................................................................- 21 - 

4.7.1 Validitet och Reliabilitet.....................................................................- 21 - 
4.7.2 Urvalsproblem ....................................................................................- 22 - 
4.7.3 Problem med enkätfrågor ...................................................................- 22 - 
4.7.4 Företagens finansiella prestation ........................................................- 22 - 

5. RESULTAT OCH ANALYS ...........................................................................- 23 - 
5.1 Företagen i undersökningen .......................................................................- 23 - 
5.2 Tillämpningen av Target Costing-processens olika moment .....................- 24 - 

5.2.1 Tillämpningen av de olika momenten inom Target Price ..................- 26 - 
5.2.2 Tillämpningen av de olika momenten inom Target Profit .................- 27 - 
5.2.3 Tillämpningen av de olika momenten inom Target Cost ...................- 28 - 
5.2.4 Tillämpningen av Value Engineering.................................................- 29 - 
5.2.5 Tillämpningen av Tvärfunktionella grupper.......................................- 29 - 

5.3 Target Price ................................................................................................- 30 - 
5.3.1 Target Price vid kundstyrning och entreprenöriellt agerande ............- 30 - 
5.3.2 Target Price och företagens finansiella prestation..............................- 31 - 

5.4 Target Profit................................................................................................- 31 - 
5.4.1 Target Profit vid kundstyrning och entreprenöriellt agerande............- 32 - 
5.4.2 Target Profit och företagens finansiella prestation.............................- 32 - 

5.5 Target Cost .................................................................................................- 33 - 
5.5.1 Target Cost vid kundstyrning och entreprenöriellt agerande .............- 33 - 
5.5.2 Target Cost och företagens finansiella prestation...............................- 34 - 



 

 

5.6 Value Engineering ......................................................................................- 35 - 
5.6.1 Value Engineering vid kundstyrning och entreprenöriellt agerande ..- 35 - 
5.6.2 Value Engineering och företagens finansiella prestation ...................- 36 - 

5.7 Regressionsanalys.......................................................................................- 36 - 
5.7.1 Target Price ........................................................................................- 37 - 
5.7.2 Target Profit........................................................................................- 40 - 
5.7.3 Target Cost .........................................................................................- 42 - 
5.7.4 Value Engineering ..............................................................................- 45 - 

6. SLUTSATSER ..................................................................................................- 48 - 
7. AVSLUTANDE DISKUSSION.......................................................................- 49 - 

7.1 Avslutande metoddiskussion ......................................................................- 50 - 
7.2 Förslag på fortsatt forskning.......................................................................- 50 - 

8. REFERENSER .................................................................................................- 51 - 
Böcker.................................................................................................................- 51 - 
Artiklar ...............................................................................................................- 52 - 
Elektroniska referenser .......................................................................................- 53 - 

BILAGOR .........................................................................................................................  
Bilaga 1: Formler för beräkning av urvalsstorlek...........................................................  
Bilaga 2: Enkät ...............................................................................................................  
Bilaga 3: Bortfallsanalys ................................................................................................  
Bilaga 4: Operationalisering av enkät ............................................................................  

 
Figurförteckning 
Figur 3:1. Översiktsbild av Target Costing-processen ................................................- 8 - 
Figur 3:2. Teoretisk modell över Target Costing-processen och dess utfall i finansiell 

prestation, med inverkan av entreprenörskap och kundstyrning ........................- 15 - 
Figur 5:1. De oberoende, modererande och beroende variablerna insatta i den teoretiska 

modellen .............................................................................................................- 37 - 
 
Tabellförteckning 
Tabell 4:1. Bortfallet i undersökningen......................................................................- 18 - 
Tabell 4:2. Nya variabler reducerade utifrån enkätfrågorna ......................................- 19 - 
Tabell 4:3. Oberoende variabler.................................................................................- 20 - 
Tabell 4:4. Modererande variabler med median ........................................................- 20 - 
Tabell 4:5. Respondenternas befattningar inom de besvarande företagen.................- 21 - 
Tabell 5:1. Fördelning av företagen i undersökningen mellan de tre kategorierna....- 23 - 
Tabell 5:2. Deskriptiva mått för samtliga nya variabler.............................................- 23 - 
Tabell 5:3. Antalet företag som tillämpar de olika momenten i Target Costing- 

processen ............................................................................................................- 24 - 
Tabell 5:4. Företag med egen produktutveckling fördelade på antalet anställda.......- 24 - 
Tabell 5:5. Tillämpningen av Target Costing-momenten i undersökningens företag- 25 - 
Tabell 5:6. Korrelation mellan Target Price-momenten och kundstyrning samt 

entreprenörskap ..................................................................................................- 30 - 
Tabell 5:7. Korrelationen mellan Target Price-momenten och finansiell prestation .- 31 - 
Tabell 5:8. Korrelationen mellan Target Profit-momenten  och kundstyrning samt 

entreprenörskap ..................................................................................................- 32 - 
Tabell 5:9. Korrelationen mellan Target Profit-momenten och finansiell prestation - 33 - 
Tabell 5:10. Korrelationen mellan Target Cost-momenten och kundstyrning samt 

entreprenörskap ..................................................................................................- 33 - 
Tabell 5:11. Korrelationen mellan Target Cost-momenten och finansiell prestation - 34 - 
Tabell 5:12. Korrelationen mellan Value Engineering och kundstyrning samt 

entreprenörskap ..................................................................................................- 35 - 



 
 

 

Tabell 5:13. Korrelationen mellan Value Engineering och finansiell prestation.......- 36 - 
Tabell 5:14. Sammanfattning av modell för Target Price och finansiell prestation under 

låg grad av kundstyrning i tidig fas ....................................................................- 37 - 
Tabell 5:15. De oberoende Target Price-variablernas påverkan på den finansiella 

prestationen under låg grad av kundstyrning i tidig fas......................................- 38 - 
Tabell 5:16. Sammanfattning av modell för Target Price och finansiell prestation under 

låg grad av kundstyrning i sen fas ......................................................................- 39 - 
Tabell 5:17. De oberoende Target Price-variablernas påverkan på den finansiella 

prestationen under låg grad av kundstyrning i sen fas........................................- 39 - 
Tabell 5:18. Sammanfattning av modell för Target Profit och finansiell prestation under 

låg grad av innovation ........................................................................................- 40 - 
Tabell 5:19. De oberoende Target Profit-variablernas påverkan på den finansiella 

prestationen under låg grad av innovation..........................................................- 40 - 
Tabell 5:20. Sammanfattning av modell för Target Profit och finansiell prestation under 

hög grad av innovation .......................................................................................- 41 - 
Tabell 5:21. De oberoende Target Profit-variablernas påverkan på den finansiella 

prestationen under hög grad av innovation.........................................................- 41 - 
Tabell 5:22. Sammanfattning av modell för Target Cost och finansiell prestation under 

låg grad av innovation ........................................................................................- 42 - 
Tabell 5:23. De oberoende Target Cost-variablernas påverkan på den finansiella 

prestationen vid låg grad av innovation..............................................................- 43 - 
Tabell 5:24. Sammanfattning av modell för Target Cost och finansiell prestation under 

hög grad av innovation .......................................................................................- 43 - 
Tabell 5:25. De oberoende Target Cost-variablernas påverkan på den finansiella 

prestationen vid hög grad av innovation ............................................................- 44 - 
Tabell 5:26. Sammanfattning av modell för Value Engineering och finansiell prestation 

under låg grad av kundstyrning i tidig fas ..........................................................- 45 - 
Tabell 5:27. Påverkan av Value Engineering på den finansiella prestationen under låg 

grad av kundstyrning i tidig fas ..........................................................................- 45 - 
Tabell 5:28. Sammanfattning av modell för Value Engineering och finansiell prestation 

under låg grad av kundstyrning i sen fas ............................................................- 46 - 
Tabell 5:29. Value Engineering-variabelns påverkan på den finansiella prestationen 

under låg grad av kundstyrning i sen fas ............................................................- 46 - 
Tabell 5:30. Sambandet mellan variabeln Value Engineering och finansiell prestation 

under hög grad av innovation .............................................................................- 47 - 
Tabell 5:31. Value Engineering-variabelns påverkan på den finansiella prestationen 

under hög grad av innovation .............................................................................- 47 - 
 
Diagramförteckning 
Diagram 5:1. Tillämpningen av de olika variablerna som utgör Target Price...........- 26 - 
Diagram 5:2. Tillämpningen av de olika variablerna som utgör Target Profit..........- 27 - 
Diagram 5:3. Tillämpningen av de olika variablerna som utgör Target Cost ...........- 28 - 
Diagram 5:4. Tillämpningen av de olika variablerna som utgör tvärfunktionella  

grupper................................................................................................................- 29 - 
 



 
INLEDNING 

 

 - 1 -

1. INLEDNING 
 
Svenska företag utsätts idag för allt hårdare konkurrens, både nationellt och 
internationellt. Produkters livscykler blir kortare samtidigt som dagens marknader blir 
alltmer föränderliga och dynamiska. Kraven på företagen att ha en effektiv 
produktutveckling har därför ökat. Detta inledande kapitlet syftar till att ge läsaren en 
bakgrund till Target Costing. Target Costing är en metod för utveckling av lönsamma 
produkter. 

1.1 Bakgrund 
Den ökade globaliseringen har inneburit en alltmer föränderlig omvärld med allt större 
konkurrens, (Cooper & Slagmulder 1999, Gagne & Discenza 1995) vilket medfört att 
företag numera i allt mindre utsträckning kan producera och marknadsföra 
standardprodukter på en stabil marknad. I många branscher har det i motsats skett ett 
skift mot alltmer instabila och dynamiska marknader med snabb teknologisk utveckling. 
Produktutveckling och innovation har därför blivit en av nyckelfaktorerna till ett 
företags överlevnad och konkurrenskraft (Gagne & Discenza 1995). 
 
Under 1980 och 1990-talet insåg företag alltmer att produkters kvalitet bestäms redan på 
designstadiet innan produkten börjar tillverkas. Företag insåg att det var dyrt att 
inspektera kvaliteten på produkterna då tillverkningen väl kommit igång. Samma logik 
har nu även börjat tillämpas för att fastställa nya produkters försäljningspris innan 
tillverkningen påbörjats (Cooper & Chew 1996). Denna metod benämns Target Costing. 
Enligt Cooper & Slagmulder (1999) är Target Costing en metod för att säkerställa att 
nyutvecklade produkter är tillräckligt lönsamma vid lanseringen på marknaden. 
 
Target Costing syftar till att, utifrån marknadens krav med avseende på produktens pris 
och värde samt företagets vinstkrav, reducera framtida kostnader vid utvecklandet av 
nya produkter. Detta eftersom en stor del av en ny produkts kostnader fastställs redan 
vid produktens utvecklingsskede och är svåra att påverka efter det att produktens 
produktion påbörjats (Ask & Ax 1995). Monden & Hamada (1991) menar att detta 
faktum indikerar behovet av att även produktutvecklingsfunktioner införlivas i 
kostnadsstyrningen av ett företag. 
 
Enligt Kato (1993) består Target Costing-processen av olika huvudmoment. Först 
fastställs Target Price, vilket är det pris som företaget uppskattar att kunderna är 
beredda att betala för den produkt som ska utvecklas. Därefter reduceras detta pris med 
Target Profit, det vill säga företagets vinstkrav. Därmed erhålls Target Cost. Detta är 
den kostnad per enhet som företaget inte får överstiga vid produktion av produkten. 
Gagne & Discenza (1995) menar att Target Cost sätts lägre än vad företaget i dagsläget 
kan tillverka produkten till för att skapa ett kostnadsreduceringstryck. I det sista steget 
vidtas kostnadsreduceringsåtgärder för att uppnå Target Cost utan att göra avkall på 
produktens värde för kunden eller företagets vinstkrav. Detta görs ofta genom en så 
kallad Value Engineering-analys. (Kato 1993) 

1.2 Problemdiskussion 
Företagen i västvärlden har inte anammat Target Costing-processen i lika stor 
utsträckning som i ursprungslandet Japan (Banham 2000). Detta beror enligt Banham på 
att ideologin bakom Target Costing är en viktig del av organisationskulturen i många 
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Japanska företag, medan Target Costing, i västerländska företag, används mer som ett 
verktyg för att lösa uppkomna problem. Därför riskerar Target Costing att inte tillämpas 
fullt ut i dessa företag. 
 
Som nämnts ovan har globaliseringen och den teknologiska utvecklingen bidragit till 
hårdnad konkurrens. Detta har medfört att svenska tillverkande företag, oavsett storlek, 
ofta konkurrerar på marknader med hård internationell konkurrens, och därmed troligen 
också med företag som på ett eller annat sätt tillämpar Target Costing-processens 
ideologier. För att kunna konkurrera framgångsrikt med dessa företag kommer sannolikt 
effektiv markandsbaserad produktutveckling och kostnadssnål produktion att bli ännu 
viktigare i framtiden; i vissa fall till och med av fundamental betydelse för ett företags 
överlevnad. Detta torde inte bara gälla för större multinationella företag, utan även 
påverka små- och medelstora företag. 
 
I en studie utförd av Borgernäs & Fridh (2003), om tillämpningen av Target Costing i 
svenska tillverkande företag, konstateras att företag med över 50 anställda tillämpar 
Target Costing i ganska begränsad utsträckning jämfört med utländska företag. 
Företagen i denna studie hade i genomsnitt 170 antal anställda. Det är därför inte säkert 
att denna undersöknings resultat är representativt för företag med färre antal anställda.  
 
Enligt Burns (2001) är mindre företag inte bara mindre kopior av medelstora eller större 
företag. Mindre företag drivs på fundamentalt andra sätt. De involverar personliga 
relationer i mycket större utsträckning än större företag och behandlar risk och 
osäkerhet på helt andra sätt. Mindre företag har ofta stora problem att införskaffa 
mycket kapital för investeringar, tänker mer kortsiktigt och opererar på ett begränsat 
antal marknader med ett begränsat antal produkter. Burns menar också att mindre 
företag är alltför beroende av ett mindre antal kunder. Detta torde därför också ha 
inverkan på i vilken utsträckning mindre företag tillämpar kostnadsstyrningssystem och 
arbetar med produktutveckling. Dessutom menar Glancey (1998) att små företag 
karaktäriseras av att ägande och kontroll över kapitalet är i händerna på en eller ett fåtal 
nyckelpersoner som starkt influerar hur företaget når sina mål. I mindre företag är det 
alltså upp till en eller ett fåtal personer att bestämma hur företaget ska styras. Detta kan 
förmodligen också innebära skillnader i hur större och mindre företag ser på 
produktutveckling och kostnadskontroll. Därför är det intressant att studera i vilken 
utsträckning Target Costing-processens moment tillämpas i svenska mindre företag. 
 
Eriksson & Holmström (2002) konstaterar i en studie av svenska tillverkande företag i 
branschen ”Tillverkning av instrument och apparater utom industriella processer” att 
företag i denna bransch som tillämpar Target Costing har lägre produktivitet än företag i 
branschen som inte tillämpar Target Costing. En möjlig orsak till detta kan enligt 
Eriksson & Holmström vara att branschen utgörs av ett stort antal strikt kundstyrda 
företag. Eriksson & Holmströms tes är alltså att företag som arbetar under hög grad av 
kundstyrning får begränsade möjligheter med Target Costing. Detta gör det intressant 
att studera ifall kundstyrning påverkar i vilken utsträckning företag tillämpar de olika 
momenten inom Target Costing. Företag som är hårt styrda av sina kunder med 
avseende på produktens slutgiltiga egenskaper och pris har sannolikt begränsad 
handlingsfrihet under produktutvecklingsprocessen. Till exempel är många mindre 
tillverkande företag underleverantörer till större företag, vilket innebär att produkterna 
måste utvecklas och tillverkas enligt kundens specifikationer. Sådana företag samt andra 
företag som av en eller annan anledning styrs av sina kunder med avseende på 
produktens egenskaper och pris, torde ha svårt att enskilt bestämma priset på produkten 



 
INLEDNING 

 

 - 3 -

samt det lönsamhetskrav som krävs för att vara i linje med företagets långsiktiga 
lönsamhetsstrategi. Detta kan alltså innebära att Target Costing är svårare att tillämpa i 
dessa företag och att relationen mellan Target Costing och finansiell prestation påverkas 
av olika nivåer av kundstyrning. 
 
Georgellis, Joyce & Woods (1999) konstaterar att små företag som önskar att expandera 
med avseende på omsättning och/eller antal anställda måste vara innovativa. 
Förutsättningarna för att lyckas med detta ökar betänkligt för de mindre företag som har 
en god kapacitet att planera, det vill säga är proaktiva, har en god innovationskapacitet 
samt är benägna att ta risker. Georgellis et al (1999) menar att entreprenöriella företag 
besitter dessa egenskaper, vilket innebär att dessa företag är innovativa och därmed kan 
växa och utvecklas framgångsrikt. Fortsättningsvis menar Georgellis et al att innovation 
är nyckelfaktorn i ett entreprenöriellt företag som i slutändan kommer att ha positiv 
inverkan på företagets lönsamhet. Då Target Costing syftar till att utveckla lönsamma 
produkter borde framförallt entreprenöriella företag som har omfattande 
produktutveckling kunna dra nytta av Target Costing-processen för att öka lönsamheten 
för de nya produkterna och därmed också företagets lönsamhet.  
 
Wickham (2001) menar att innovation inom entreprenöriella företag inte bara handlar 
om innovation av nya produkter, utan även nya idéer om hur till exempel företag ska 
styras. Detta innebär att entreprenöriella företag bör ha större benägenhet att anamma 
nya idéer, tankesätt och metoder för kostnadsstyrning. Samtidigt menar Covin (1991) att 
entreprenöriella företag verkar under mer instabila och oförutsägbara omständigheter än 
konservativa företag, vilket torde innebära ett ökat behov av uppfinningsrikedom och 
innovation. Därför borde entreprenöriella företag ha större incitament att tillämpa de 
olika momenten inom Target Costing än konservativa företag. Således är det av intresse 
att studera huruvida företags tillämpning av momenten i Target Costing-processen 
påverkas av entreprenöriellt agerande. 
 
Enligt Monden (1995) är målet för företag att förse markanden med produkter som 
uppskattas av kunderna samt kan säljas till priser som dessa är villiga att betala. Därför 
är det viktigt att produktutvecklingsprocessen är effektiv. Target Costing syftar till att 
uppfylla detta med hjälp av hårda kostnadsreduceringskrav som ger en tillfredställande 
vinst till företaget. Kato (1993) menar till exempel att Target Costing är en omfattande, 
strategisk metod för att generera vinster och att vinsterna säkerställs innan produkten 
släppts på marknaden. Företag som tillämpar de olika momenten i Target Costing-
processen bör därför prestera finansiellt bättre än företag som inte tillämpar Target 
Costing-processen. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka svenska tillverkande företag med 20-100 
anställda med avseende på: 
 

 I vilken utsträckning företagen tillämpar huvudmomenten i Target Costing-
processen, samt huruvida tillämpningen beror på företagens storlek.  

 
 Ifall kundstyrning och entreprenöriellt agerande påverkar i vilken omfattning 

huvudmomenten i Target Costing-processen tillämpas. 
 

 Huruvida samband finns mellan tillämpning av huvudmomenten i Target 
Costing-processen och den finansiella prestationen. 

 
 Ifall relationen mellan Target Costing-processens olika huvudmoment och 

finansiell prestation påverkas av olika nivåer av entreprenöriellt agerande och 
kundstyrning. 

1.4 Definitioner 
Kundstyrning: Med kundstyrda företag avses företag som är styrda av kund med 
avseende på produkters slutgiltiga egenskaper, som till exempel material, design, 
kvalitet och pris. 

1.5 Rapportens struktur 
Denna rapport är uppdelad i sju kapitel och innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan. 
 
Kapitel 2 - I detta kapitel redogörs för den övergripande metoden som används i 
undersökningen. Detta innebär att läsaren ges en bakgrund till hur studien bedrivits samt 
hur datamaterialet samlats in.  
 
Kapitel 3 - Detta kapitel behandlar den teoretiska referensramen. Här presenteras 
Target Costing och dess beståndsdelar vid tillämpning i mindre företag mer ingående 
för läsaren. Relevant teori och diskussion om produktutveckling och entreprenörskap 
presenteras också. 
 
Kapitel 4 - I detta kapitel beskrivs de metoder som tillämpats i undersökningen mer 
ingående. Metodproblem diskuteras, samt hur dessa kan ha påverkat undersökningen.  
 
Kapitel 5 - Detta kapitel behandlar resultatet och analysen av det empiriska material 
som samlats in. Resultaten diskuteras och kopplas till den teoretiska referensramen. 
 
Kapitel 6 – I detta kapitel presenteras de slutsatser som undersökningen resulterat i. 
 
Kapitel 7 - I detta kapitel förs en avslutande diskussion om de slutsatser som kunnat 
dras av undersökningen samt om den metod som används i undersökningen. Författarna 
ger också förslag på fortsatt forskning inom området. 
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2. ÖVERGRIPANDE METOD 
 
I detta kapitel beskrivs översiktligt det vetenskapliga angreppssättet som använts i 
undersökningen. Studien har en deduktiv ansats där författarna utgår från befintlig 
teori för att sedan samla in empiriskt material och analysera detta statistiskt. I kapitel 
fyra ges en mer utförlig metodbeskrivning. 

2.1 Forskningsansats 
Denna studie har genomförts med deduktiv ansats eftersom befintliga teorier och 
hypoteser testas genom att samla in data från verkligheten. Enligt Jacobsen (2002) 
innebär deduktion att forskaren går från teori till empiri. Detta innebär att forskaren 
skapar förväntningar om hur världen ser ut för att sedan samla in empiri för att se om 
förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Enligt Eriksson & Wiedersheim-
Paul (1987) dominerar den deduktiva ansatsen inom naturvetenskaplig forskning. 
 
Denna uppsats har ett analytiskt synsätt. Data har samlats in genom en 
enkätundersökning som sedan analyserats för att identifiera orsak-verkan samband. De 
samband som identifierats har möjliggjort att generella slutsatser kunnat dras om 
svenska tillverkande företag med 20-100 anställda. 

2.2 Undersökningsansats 
Eftersom i huvudsak numeriska data har samlats in genom en omfattande 
enkätundersökning av ett större antal svenska tillverkande företag får denna studie en 
kvantitativ karaktär. Enligt Denscombe (2000) fokuserar kvantitativa studier på siffror 
som analysenhet. Kvantitativ forskning strävar till exempel efter att mäta företeelser och 
händelser och sedan omvandla dessa till siffror som sedan kan analyseras med hjälp av 
till exempel olika statistiska metoder. Dessutom associeras kvantitativa studier ofta med 
storskaliga studier. 
 
Fördelarna med kvantitativa studier är enligt Jacobsen (2002) att en stor andel komplex 
informationen förhållandevis enkelt kan bearbetas med hjälp av datorprogram. En 
kvantitativ ansats kan dessutom i vissa fall beskriva ett givet förhållande relativt exakt, i 
synnerhet i fråga om ett fenomens utsträckning och omfång.  

2.3 Litteraturstudie 
För att få ökad förståelse och kunskap om det studerade området genomfördes en 
litteraturstudie som bestod i att studera böcker, tidskrifter och vetenskapliga artiklar. 
Huvuddelen av böckerna och en mindre del av artiklarna erhölls genom att söka i Luleå 
tekniska universitets biblioteksdatabas, LUCIA, men LIBRIS-databasen användes också 
med framgång. De sökord som användes var ”target costing”, ”cost management”, 
”målkostnad” och ”entrepreneurship”. Huvuddelen av de vetenskapliga artiklarna 
erhölls genom att söka i olika artikeldatabaser som till exempel Emerald och Ebsco. 
Samma sökord som ovan användes. Finansiell information om företagen som deltog i 
undersökningen erhölls genom Affärsdata. (Affärsdata 2004) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. De teoretiska begrepp som är 
centrala för denna uppsats kommer att beskrivas grundligt för att utgöra en god bas för 
den fortsatta empiriska undersökningen. 

3.1 Produktutveckling 
Under framförallt 1950- och 1960-talen tillämpade företag nästan uteslutande en 
tillverkningsinriktad produktutvecklingsstrategi, så kallad ”push-strategi”. Detta innebar 
att företag utvecklade och tillverkade de produkter som de var bra på för att sedan 
försöka trycka ut dessa på marknaden. Marknadens efterfrågan var då vanligen inte den 
viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid produktutveckling. Framgången för företagen var 
bland annat ett resultat av ökad levnadsstandard och växande marknader. Från mitten av 
1970-talet förändrades dock situationen. Företagen gick från att vara 
tillverkningsinriktade till att bli marknadsinriktade och traditionella konkurrensmedel, 
såsom pris, minskade i betydelse och har nu till viss del ersatts av andra (Ask & Ax 
1995). 
 
Burns (2001) menar att produktutveckling och innovation idag generellt sett utgör 
nyckelfaktorerna för att företag ska växa framgångsrikt. Detta gäller såväl små som 
stora företag. Det kan röra sig om helt nya produkter eller vidareutvecklingar av äldre 
produkter. Enligt Monden & Hamada (1991) blir produkternas livscykler allt kortare, 
konsumenterna kräver alltmer diversifierade produkter samt företagen utsätts för allt 
hårdare konkurrens. Ask & Ax (1995) konstaterar därför att produkternas 
utvecklingstider måste förkortas, genom att bland annat driva olika 
utvecklingsaktiviteter parallellt. Detta har ökat pressen på företagen att effektivisera 
produktutvecklingen. För att besvara dessa krav på snabb förändring menar Thompson 
(2004) att dagens marknadsklimat skapar ett större behov av entreprenöriellt agerande 
än någonsin tidigare. Entreprenöriellt agerande består enligt Covin (1991) i att företag 
är risktagande, innovativa och proaktiva. Detta menar Covin skiljer sig mot 
konservativa företag som undviker risker, är sämre på innovation samt är reaktiva. 
Dessutom arbetar konservativa företag ofta under mer stabila, förutsägbara 
omständigheter än entreprenöriella företag. Enligt Wickham (2001) baserar därför 
entreprenöriella företag i större utsträckning företagets framgång på innovation av nya 
produkter, till skillnad mot konservativa mindre företag som istället baserar framgången 
på etablerade produkter. På grund av detta är produktutvecklingsprocessen mycket 
viktig för entreprenöriella företag och bör därför vara effektiv. 
 
För att uppnå en effektiv produktutvecklingsprocess krävs, i de flesta fall, ett samarbete 
mellan olika personer, grupper, kompetensområden och ibland även mellan olika 
organisationer. Detta innebär att företag arbetar tvärfunktionellt. Target Costing syftar 
till att optimera dessa samarbeten (Ask & Ax 1995). Dagens marknad tillåter inga 
misstag och produktutvecklingen måste vara driven av framförallt kundernas behov 
snarare än teknologiska möjligheter. (Butscher & Laker 2000) 

3.2 Target Costing 
När ett företag grundläggande har undersökt möjligheterna till kostnadsreduktion inom 
den egna produktionen kan det enligt Kato (1993) fortfarande finnas betydande 
besparingspotential. En del av dessa möjligheter kommer dock förmodligen inte att 
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generera en tillräcklig reducering av kostnaderna. Det kan till och med vara så att 
kostnaderna för att genomföra vissa besparingsåtgärder överstiger de 
kostnadsreduceringar som åtgärderna genererar. Kato menar därför att företag som 
koncentrerar på att reducera kostnader inom produktionen begränsar sina möjligheter att 
lyckas med kostnadsreduktion. Många företag, i synnerhet Japanska, undersöker därför 
besparingsmöjligheterna för en produkt i ett tidigare skede än i tillverkningsfasen.  
 
Japanerna insåg på ett tidigt stadium att det mest effektiva sättet att reducera kostnader 
vid produktutveckling var att designa produkterna på ett sådant sätt att kostnader 
associerade med produkten kunde hållas låga i alla led av produktionen (Cooper 1994). 
Detta eftersom en mycket stor andel av en produkts kostnader fastställs redan i 
produktens utvecklingsskede. (Monden & Hamada 1991) 
 
Detta synsätt, där företag införlivar aktiviteter på ett tidigare stadium än produktionen 
för att uppnå kostnadsreducering, benämns Target Costing (Kato 1993). Katos 
definition av Target Costing lyder: 
 
”Target Costing is an activity which is aimed at reducing the life-cycle cost of new 
products, while ensuring quality, reliability, and other consumer requirements, by 
examining all possible ideas for cost reduction at the product planning, research and 
development, and the prototyping phases of production” (Kato 1993 s. 36) 
 
Enligt Monden (1995) är de kostnadsstyrningssystem som etablerats av Japanska 
tillverkande företag i huvudsak inriktade på att generera vinster till företaget. Av dessa 
har Target Costing rönt mest uppmärksamhet. Anledningen till detta är att företag, som 
nämnts tidigare, i allt större utsträckning konkurrerar i en omgivning som karaktäriseras 
av snabba teknologiska förändringar. Detta ger enligt Monden kortare 
produktlivscykler, vilket innebär att företag måste hitta vägar för att reducera sina 
kostnader redan på planerings- och utvecklingsstadiet. Monden & Hamada (1991) 
menar att detta har medfört att företag numera i allt större utsträckning behöver tillämpa 
kostnadsstyrningsmetoder som även tar hänsyn till produktutveckling och konstruktion, 
och inte bara produktionskostnader.  
 
Speciellt viktigt bör detta tankesätt vara för entreprenöriella företag då dessa som 
nämnts ovan till stor del når sin framgång genom innovation av nya produkter. 
Entreprenöriella företag bör således ha extra mycket att vinna på att pressa kostnaderna 
redan innan produkterna når tillverkningsstadiet för att på detta sätt kunna öka 
konkurrenskraften och således också förutsättningarna för att växa. Target Costing-
momenten skulle således kunna vara en metod speciellt tillämpbar för entreprenöriella 
företag för att uppnå en effektiv produktutvecklingsprocess som leder till lönsamma 
produkter. 
 
Cooper & Slagmulder (1999) menar att vinstmål för nya produkter ska uppnås genom 
att produkter produceras till uppsatta kostnadsmål med de egenskaper som kunderna 
efterfrågar. Detta innebär enligt Cooper & Chew (1996) att Target Costing är en 
marknadsdriven process där de aktiviteter som är värdeskapande för kunden är i fokus. 
Värdeskapande aktiviteter i entreprenöriella företag skiljer sig ofta från konservativa 
företag. (Wickham 2001) En av anledningarna till detta kan vara entreprenöriella 
företags innovationskapacitet, eftersom dessa företag kan hitta nya vägar och metoder 
för hur kundernas efterfrågan ska tillgodoses. Detta kan i förlängningen innebära att 
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Target Costing-processen kan bli ett av de speciella sätt som entreprenöriella företag 
skapar värde genom.  
 
Cooper & Chew (1996) menar att Target Costing hjälper till att förhindra att produkter 
med låg marginal, och därmed dåliga förutsättningar för lönsamhet, introduceras på 
marknaden. Den stora utmaningen ligger i att lyckas ta tillvara marknadens krav på 
produkten och förmedla dessa genom hela produktutvecklingskedjan fram till och med 
tillverkningen av produkten samt efterföljande åtaganden i form av till exempel service. 
Utifrån detta är företagets främsta uppgift inte att minimera kostnaderna, utan att 
maximera vinsten. En förutsättning för att Target Costing-processen ska bli 
framgångsrik är att företagen på bästa sätt förstår hur kunders preferenser samt hur egna 
och konkurrenters produkter kommer att utvecklas över tiden. 
 
En av utmaningarna med Target Costing är att effektivisera företagets 
tillverkningsprocess. Målet är att minska gapet mellan den kostnad produkten kan 
tillverkas till idag och det lägre uppsatta kostnadstaket som måste uppnås för att erhålla 
önskad vinstmarginal (Cooper & Chew 1996, Gagne & Discenza 1995). Om det 
uppsatta kostnadstaket som krävs för att tillfredsställa kunder och ägare inte kan uppnås 
ska produkten inte lanseras. Detta villkor benämns ofta The Cardinal Rule of Target 
Costing (Cooper & Slagmulder 1999, Cooper & Chew 1996), och kan uttryckas enligt 
nedan: 
 

“The Target Cost must never be exceeded” (Cooper & Slagmulder 1999 s. 29) 
 
Monden (1995) menar att huvudmomenten i Target Costing-processen är desamma 
oavsett företags storlek, bransch eller industri. Dessa fyra moment anges nedan: 
  
1. Target Price 
2. Target Profit 
3. Target Cost 
4.Value Engineering 
 
Target Costing processen kan enkelt sammanfattas med att ett försäljningspris för 
produkten fastställs baserat på till exempel marknadsundersökningar. Detta ger 
produktens Target Price för den nya produkten. Därefter bestäms företagets önskade 
vinstmarginal (Target Profit) och denna subtraheras från Target Price för att erhålla 
Target Cost, vilket är det kostnadstak som produkten högst får produceras till för att 
produkten ska bli lönsam. Detta kostnadstak är ofta lägre än företagets nuvarande 
tillverkningskostnader (Gagne & Discenza 1995). 

 
I figur 3:1 åskådliggörs Target Costing processen med en övergripande illustration. 
Varje steg i Target Costing processen kommer att behandlas mer ingående i 
nedanstående kapitel.  

Ja

Nej

Fastställ Target Price
Upprätta företagets 

vinstmål (Target Profit) 
för produkten

Bestäm Target 
Cost

Genomför Value 
Engineering-

analys

Gör en 
uppskattning av 

kostnaderna

Target 
Cost 

uppnådd?

Fatta det slutgiltiga beslutet 
om tillverkning

Påbörja tillverkning

 

Figur 3:1. Översiktsbild av Target Costing-processen 

Källa: Gagne och Discenza (1995) 
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3.2.1 Target Price 
En produkts slutgiltiga försäljningspris kan antingen baseras på de kostnader produkten 
framkallar eller det värde marknaden anser att den har. Vid tillämpning av den 
kostnadsbaserade metoden lägger företaget på en förutbestämd vinstmarginal på 
produktens kostnad och får därmed produktens försäljningspris. Denna metod är bäst 
lämpad för marknadsledande differentierade produkter som klart skiljer sig från 
konkurrerande produkter på marknaden där det inte finns någon risk för priskonkurrens 
(Monden 1995). 
 
Vid tillämpning av Target Costing-processen används dock en marknadsbaserad 
prissättning där det värde som produkten ger kunden med de funktioner och egenskaper, 
såsom prestanda och kvalitet, ligger till grund för prissättningen (Cooper & Slagmulder 
1999). I en hårt konkurrensutsatt marknad där flera företag erbjuder liknande produkter 
är priserna redan marknadsbaserade. Vid prissättning av ett företags framtida produkter 
som ska lanseras på dessa marknader är det därför viktigt att analysera kundernas 
upplevda värde av de nuvarande produkterna i förhållandet till deras pris. (Ibid) 
Försäljningspriset för en framtida produkt baseras därmed på konkurrenters liknande 
produkter för att sedan höjas eller sänkas beroende på om produkten erbjuder sämre 
eller bättre funktioner och egenskaper än övriga produkter på marknaden. (Kato 1993) 
Vid prissättning av nyutvecklade produkter som lanseras på marknader där inga likheter 
finns, kan företaget dock inte utgå från konkurrenters produkter. Företaget behöver i 
dessa fall samla in information om marknadens värderingar för att kunna tillämpa 
marknadsbaserad prissättning. En metod för detta är ”pricing by functions”. Vid 
tillämpning av denna metod fastställs genom marknadsundersökningar vilka funktioner 
och egenskaper som efterfrågas av marknaden och vad kunderna är beredda att betala 
för dessa (Ask & Ax 1995). Det totala värdet av alla funktioner och egenskaper ger 
företaget ett uppskattat försäljningspris. (Kato 1993)  
 
Marknadsundersökningar genomförs i olika omfattningar beroende på vilken typ av 
produkt som skall utvecklas, existerande eller ny, samt vilken bransch och segment den 
kommer att konkurrera på. Utifrån dessa marknadsundersökningar uppskattas även 
försäljningsvolymer på olika marknader samt produktens livslängd (Hales & Stanely 
1995).  
 
Förutom att hänsyn tas till ovanstående faktorer som produktegenskaper, 
försäljningsvolymer och livslängd, tas vid prissättningen stor hänsyn till företagets 
företagsstrategi. Då priset är ett av de viktigaste konkurrensmedlen måste en produkts 
försäljningspris överensstämma med företagets konkurrensstrategi eftersom denna 
strategi styr vilken roll företaget har på marknaden (Cooper & Slagmulder 1999). Detta 
kan vara svårt för mindre företag då dessa enligt Burns (2001) arbetar mer kortsiktigt, 
främst på grund av deras svaga finansiella situation, och därför ofta tar begränsad 
hänsyn till företagets långsiktiga företagsstrategi.  
 
Företag som arbetar under specifikationer från kund torde ha svårt att arbeta med 
marknadsbaserad prissättning i den bemärkelsen som beskrivits ovan. Många mindre 
företag är till exempel underleverantörer till större företag, vilka många gånger direkt 
kan påverka produkternas pris, men framförallt produktens slutgiltiga egenskaper. 
Företag som på detta sätt är styrda av kunden har sannolikt svårare att styra den egna 
produktutvecklingsprocessen och därmed svårare att självständigt sätta pris och 
egenskaper för produkten. Dessa företag har därför rimligtvis svårare att tillämpa de 
ideologier som Target Price-momentet av Target Costing-processen innebär. 
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Mindre företag verkar också ofta enligt Burns (2001) på en eller ett fåtal marknader 
vilket innebär att de utvecklar ett mindre antal produkter, då de inte behöver vara 
diversifierade, till ofta ett begränsat antal kunder. Detta innebär att varje enskild kund 
blir viktigare för företaget och därmed sannolikt får större inflytande vid utveckling av 
nya produkter. Då kunderna till mindre företag har större inflytande än kunderna till 
större företag över produkternas egenskaper och pris, borde därför mindre företag ha 
svårare än större företag att tillämpa Target Price-momentet.  
 
Däremot finns det mer som talar för att entreprenöriella företag ska ha bättre 
förutsättningar för att tillämpa Target Price-momentet. Georgellis et al (1999) menar till 
exempel att entreprenöriella företag är proaktiva och riskbenägna. Proaktiviteten torde 
innebära att dessa företag är bättre än konservativa företag på att uppskatta framtida 
försäljningsvolymer och det pris som kunderna kommer att vara villiga att betala i 
framtiden. Detta kan till exempel göras genom att proaktiva företag på ett tidigt stadium 
tar reda på kunders preferenser genom marknadsundersökningar eller dylikt. 
Riskbenägenheten kan innebära att entreprenöriella företag är beredda att sätta priset på 
en ny produkt tidigt i utvecklingsprocessen baserat på det värde som tillförs kunden. Då 
produktens slutgiltiga kostnader vid denna tidpunkt sannolikt inte är kända torde detta 
innebära en högre risk än att tillämpa kostnadsbaserad prissättning. Vid kostnadsbaserad 
prissättning är ju kostnaderna kända och produktens pris kan baseras därefter. 

3.2.2 Target Profit 
Varje produkts enskilda vinstkrav sätts med utgångspunkt från företagets övergripande 
strategi samt strategiska vinstplanering, med målsättning att endast utveckla produkter 
som över sin livscykel bidrar till uppfyllelse av strategin (Kato 1993). Ett företags 
vinstplanering spänner oftast över en tidsperiod om 3-5 år där företagets totala vinstkrav 
bryts ned till olika krav avseende enskilda produkter. (Ax & Ask 1995) 
 
Det finns två sätt för ett företag att bestämma Target Profit. Vid tillämpning av den 
första metoden utgår företaget från vinstmarginalen för den nya produktens föregångare, 
för att sedan justera denna mot nuvarande marknadsförhållanden (Cooper & Slagmulder 
1999). Vid tillämpning av den andra metoden utgår företaget från den fullständiga 
produktportföljens vinstmarginal eller vinstmarginalen för enskilda produktgrupper. 
Sedan sänker eller höjer företaget vinstkravet för den individuella produkten beroende 
på produktens marknadssituation. Målet är dock att uppfylla produktgruppens totala 
vinstkrav, vilket innebär att ett lägre vinstkrav för en produkt måste kompenseras av en 
högre på en annan för att inte göra avkall på företagets totala vinstkrav (Ibid). 
 
Vid utveckling av en ny produkt är det viktigt att företaget tar hänsyn till produktens 
hela livscykel för att produkten under hela dess livslängd skall lyckas bidra till 
företagets långsiktiga vinstmål. Att ta hänsyn till produktens livscykel är en 
förutsättning för att kunna uppskatta produktens totala livscykelkostnad samt framtida 
förändringar i försäljningspris (Ibid). Det innebär till exempel att hänsyn tas till 
kostnader framkallade av produktens framtida investeringsbehov. (Hales & Stanely 
1995) Tas ej hänsyn till dessa faktorer löper företaget en risk att lansera produkter som 
inte i tillräcklig stor utsträckning bidrar till företagets övergripande vinstkrav, men 
också en risk att inte lansera långsiktigt lönsamma produkter på grund av att de i det 
kortsiktiga perspektivet inte är tillräckligt lönsamma (Cooper & Slagmulder 1999).  
 
För att kunna upprätthålla det övergripande vinstmålet krävs även att företaget, vid 
fastställande av enskilda produkters vinstkrav, beaktar de nuvarande produkterna i 
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produktportföljen, med avseende framförallt på nuvarande och framtida 
livscykelposition. Denna form av produktportföljsanalys genomförs främst för att skapa 
en långsiktig sammansättning av produkter. Syftet är att hitta en balans mellan 
produkter som genererar pengar och de som kräver investeringar. Målet är att utveckla 
nya produkter som tar de äldres plats för att på så sätt uppfylla företagets långsiktiga 
vinstplan (Monden 1995). 
  
Fastställandet av Target Profit kan vara problematiskt för företag som i hög grad styrs 
av kund. Ett företag bör då sällan kunna kompensera produkter med dålig lönsamhet 
genom att sätta upp högre mål för lönsamheten på andra produkter. Detta eftersom 
kunden i hög grad påverkar produktens egenskaper och därmed till stor del också hur 
mycket produkten ska kosta att producera. Det är också rimligtvis svårt för kundstyrda 
företag att avgöra framtida förändringar i försäljningspris och produktens framtida 
investeringsbehov då just dessa faktorer till stor del ligger under kundens kontroll. Det 
är förmodligen kunden som har den största kännedomen om produktens 
marknadsförhållanden. Kundstyrda företag som lägger ner resurser på att försöka arbeta 
efter momenten i Target Profit kan riskera att få ett dåligt utfall av dessa satsningar, då 
kunden genom förändringar av produktspecifikationer sannolikt försvårar arbetet. 
 
Entreprenöriella företags förmåga att vara proaktiva torde innebära goda förutsättningar 
för att kunna tillämpa Target Profit. Detta eftersom ökad framförhållning och planering 
sannolikt ökar förutsättningarna för att kunna uppskatta framtida förändringar i 
försäljningspris och produktens investeringskrav. Därmed borde också förutsättningarna 
förbättras för att den uppsatta vinstmarginalen ska uppnås under hela produktens 
livscykel. Entreprenöriella företags vilja att ta risker bör också innebära att företagen är 
villiga att släppa kortsiktigt olönsamma produkter i tron på att produkten ska ge 
lönsamhet i framtiden. Detta hänger samman med företagets förmåga att planera, som 
kan innebära att entreprenöriella företag i större grad tar hänsyn till hela produktens 
livscykel vid fastställandet av produktens lönsamhetskrav.  

3.2.3 Target Cost 
Cooper & Slagmulder (1999) menar att på marknader med hög konkurrens förväntar 
kunden att varje ny generation av en produkt ska vara bättre än föregångaren, vad 
beträffar kvalitet och funktionalitet eller pris. Dessa förbättringar innebär att företags 
kostnader måste reduceras för att de ska vara fortsatt lönsamma. För att uppnå detta 
krävs att företag sätter upp mål för hur mycket kostnaderna ska reduceras utan att 
produktens egenskaper påverkas negativt ur kundens perspektiv. 
 
Ett sätt att uppnå detta är enligt Monden (1995) att sätta upp ett tak för den kostnad per 
enhet som den nya produkten inte får överstiga, det vill säga Target Cost. Detta är den 
maximala tillåtna kostnaden för att Target profit ska uppnås under produktens livscykel. 
Kato (1993) menar att nya produkters kostnadstak kan uppskattas utifrån liknande äldre 
produkter som företaget tillverkar eller har tillverkat. Denna kostnad kommer dock 
alltid att vara högre än den nya Target Cost som fastställs, men med hjälp av aktiviteter 
under produktutvecklingsprocessen ska flertalet källor till kostnader ha identifierats. 
Dessa blir då föremål för besparingsåtgärder. Enligt Monden (1995) beräknas Target 
Cost på nedan angivet sätt: 
 

“Target Cost = Target Sales Price – Target Sales Profit” (Monden 1995, s. 19) 
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Den Target Cost som fastställts per enhet av produkten, bryts sedan enligt Monden 
(1995) ner i kostnadstak för i princip varje enskild detalj som produkten består av. Från 
ett Target Costing perspektiv menar Monden att varje del av produkten ska förses med 
specifika Target Cost samt att produktens konstruktion och design anpassas efter 
delarnas ingående delar. 
 
När väl kostnadsmålet, det vill säga Target Cost är fastställt, påbörjas processen som 
syftar till att designa produkten i sådan mån att den kan produceras till det uppsatta 
kostnadsmålet. Som nämnts ovan får Target Cost i princip aldrig överskridas. Endast då 
snabb marknadsintroduktion är så pass viktigt att produktens kostnad är av sekundär 
betydelse får Target Cost överskridas (Cooper & Slagmulder 1999). 
 
Företag som i hög grad påverkas av kund kan få svårt att i förväg bestämma den 
maximala kostnad till vilken produkten måste produceras till för att uppnå lönsamhet. 
Detta eftersom kunden troligen kommer med nya önskemål om produktens utformning, 
varför produktionskostnaden i vissa fall sannolikt varierar ganska kraftigt under 
produktens livscykel. Detta borde även tvinga fram kostnadsbaserad prissättning för att 
det tillverkande företaget alltid ska kunna ha täckning för sina kostnader. Detta bör 
framförallt gälla företag som är kontraktstillverkande. 
 
Entreprenöriella företag kan av den innovativa kraft som de karaktäriseras av, finna nya 
lösningar till hur uppsatta kostnadsmål ska uppnås innan produkten börjar tillverkas. 
Detta innebär att dessa företag torde ha bättre förutsättningar att klara av kostnadsmålen 
och därmed bättre förutsättningar att tillämpa Target Cost-momentet. Detta styrks också 
av den proaktiva dimensionen av entreprenöriella företag. Dessa företag torde kunna 
göra mer korrekta uppskattningar av en produkts produktionskostnad samt förändringar 
i kostnader under produktens livscykel. Riskdimensionen i entreprenöriella företag kan 
möjligen försämra förutsättningarna för Target Costing. Detta eftersom 
riskbenägenheten kan göra att dessa företag lanserar produkter även om uppsatta 
kostnadstak inte uppnåtts, med förhoppningen om att produkten ska kunna säljas till ett 
högre pris för att lönsamhetsmarginalen ska bibehållas.  

3.2.4 Value Engineering 
Enligt Monden (1995) är Value Engineering kärnan av Target Costing. Value 
Engineering konceptet innebär att användarens behov och förväntningar ska mötas 
samtidigt som funktioner som inte kunden efterfrågar elimineras från produkten. Genom 
funktionell analys bryts produktens funktioner ner i sina beståndsdelar och 
överväganden görs om funktionen är nödvändig. De funktioner som bedöms som 
nödvändiga vidareutvecklas och ställs in på lämpliga nivåer. Den funktionella analysen 
syftar alltså till att avgöra att samtliga funktioner verkligen är nödvändiga och att de 
dessutom är på en korrekt nivå.  
 
Funktionell analys i den bemärkelsen som behandlas ovan torde, ur ett kundstyrt 
företags perspektiv, vara enkelt att tillämpa. Detta eftersom kunden i dessa fall sannolikt 
till stor grad bestämmer vilka egenskaper produkten ska ha, vilket innebär att ej 
värdeskapande funktioner rimligtvis är eliminerade innan det kundstyrda företaget tar 
vid. Kundstyrda företag har rimligtvis ett närmare samarbete med sina kunder än andra 
företag, vilket sannolikt innebär att det är lättare för dessa företag att ta reda på sina 
kunders preferenser. Kundstyrda företag behöver således inte satsa mycket själv för att 
uppfylla syftet med Value Engineering. Detta torde innebära att kundstyrda företag per 
automatik i stor grad tillämpar Value Engineering. 
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De överväganden som obestridligen måste ske vid bedömningen av olika funktioners 
vara eller icke vara, ska ske så att den totala livscykelkostnaden för produkten 
minimeras. Livscykelkostnaderna innefattar även de kostnader som bärs av kunderna 
(Monden 1995).  
 
Hales & Staley (1995) menar att en ordentlig Value Engineering-analys genomförs för 
att identifiera och bekräfta innovativa och kostnadseffektiva egenskaper hos produkten. 
Detta skapar förståelse för vilka egenskaper som är viktiga för kunden och bidrar till att 
sätta ett värde på egenskapernas existens. I kraft av entreprenöriella företags förmåga att 
vara innovativa kan detta innebära att dessa företag på ett bättre sätt kan komma fram 
med nya kostnadseffektiva lösningar på produktegenskaper som kunderna efterfrågar, 
och därmed tillämpa Value Engineering i större utsträckning. Proaktiviteten hos 
entreprenöriella företag kan dessutom innebära att dessa förutser vad kunderna 
efterfrågar och anpassar produkterna efter kundernas preferenser och betalningsvilja på 
ett effektivare sätt än konservativa företag. 
 
Enligt Cooper (1994) är Value Engineering ett team-baserat angreppssätt som täcker 
många discipliner. Teamen sätts ihop från olika funktioner inom organisationen som till 
exempel tillverkning, inköp och konstruktion samt ibland även leverantörer och 
underleverantörer. 
 
Glancey (1998) menar att entreprenörer har en god förmåga vad gäller att fatta 
strategiskt viktiga beslut med avseende på allokering av begränsade resurser. Detta kan 
innebära att entreprenöriella företag på ett bättre sätt än konservativa företag tillämpar 
Value Engineering för att identifiera de funktioner som kunderna värdesätter, och som 
företagen därmed måste prioritera.  
 
Då Monden (1995) menar att Target Costing-processen syftar till att generera vinster till 
företag, och att Value Engineering utgör kärnan av denna process, bör företag som är 
bra på att tillämpa Value Engineering också prestera bättre finansiellt.  

3.2.5 Problem vid tillämpning av Target Costing 
Vid tillämpning av Target Costing-processen är det viktigt att beakta processens 
problem och svårigheter. En del problem är uppenbara; som till exempel att fastställa 
försäljningspriser och volymer på produkter som ännu inte existerar samt att beräkna 
framtida kostnader för exempelvis produktfunktioner (Ax, Johansson & Kullvén 2002). 
 
De problem som är mindre uppenbara är de av mindre teknisk natur. Target Costing-
processen framstår som rationell, strukturerad och tekniskt raffinerad, men en 
framgångsrik tillämpning av den bygger i stor utsträckning på mänsklig kreativitet och 
innovationsförmåga. Formellt ställda krav på utvecklingsinsatser kan fungera som en 
drivkraft, men alltför hårt ställda sådana kan ge effekter motsatta de som eftersträvas 
(Ax & Ask 1995). Den struktur som dock finns kan troligen hämma entreprenöriella 
företag. Detta eftersom entreprenörers benägenhet att vara innovativa och risktagande 
kan medföra att de går egna vägar och därför inte anser att en strukturerad 
produktutvecklingsprocess är fördelaktig. Möjligen föredrar entreprenöriella företag 
arbetssätt som är mer situationsanpassade. 
 
Den starka marknadskopplingen, vilken är kärnan i Target Costing-processen kan också 
skapa problem. Det kan uppstå en tendens till att företag försöker tillgodose ”alla 
önskemål”. Detta leder till en situation där företaget står med stora produktprogram 
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vilket resulterar i att kundernas överblick och inköp försvåras. Vidare leder stora 
produktprogram till ökade kostnader avseende bland annat inköp, tillverkning och 
distribution (Ax et al 2002). Slutligen leder enligt Kato (1993) stora produktprogram 
även till ökad administration och organisatorisk komplexitet, vilket leder till stigande 
kostnader för icke-värdeskapande aktiviteter. En ytterligare risk med den starka 
marknadskopplingen är enligt Ax & Ask (1995) att företagen alltför snabbt avslutar 
utvecklingsarbetet av en viss produkt, på grund av till exempel osäkerhet kring 
produktens livslängd och konkurrenters reaktioner. Denna osäkerhet kan leda till att 
långsiktigt lönsamma produkter aldrig lanseras. Denna risk torde dock vara av mindre 
betydelse för entreprenöriella företag på grund av dessa företags högre riskvillighet. 
Detta kan öka chansen att långsiktigt lönsamma produkter lanseras i högre utsträckning 
än andra Target Costing tillämpande företag, trots att dessa produkter kortsiktigt är 
olönsamma.  

3.2.6 Utfall av Target Costing 
Monden (1995) menar att Target Costing har som mål att reducera kostnaderna för nya 
produkter för att säkerställa den önskvärda vinstnivån för företaget. Lyckas företaget 
med att reducera kostnaderna torde detta också innebära högre marginaler och därmed 
högre avkastning till företagets ägare.  
 
Target Costing-processens synsätt på kostnader skiljer sig från det traditionella 
kostnadskontrollsynsättet som innebär att kostnaderna kontrolleras i produktionssteget. 
Eftersom de flesta kostnaderna fastställs redan på utvecklingsstadiet innebär detta att 
kostnadsreduceringar under produktens tillverkning inte påverkar de totala kostnaderna 
för produkten i avsevärd utsträckning (Monden & Hamada 1991). Detta innebär att 
företag som i Target Costing-processens anda försöker reducera produktens framtida 
kostnader redan under produktutvecklingsstadiet också sannolikt kan utveckla mer 
lönsamma produkter, vilka leder till företag med bättre finansiell prestation än företag 
som tillämpar traditionella arbetssätt för prissättning och kostnadsstyrning. 
 
Georgellis et al (1999) påstår att entreprenöriella företag är betydligt mer innovativa 
med avseende på antalet nya produkter än icke-entreprenöriella företag. I kraft av detta 
kan dessa företag dra större nytta av Target Costing-processen än företag med låg 
innovationskapacitet och som utvecklar få nya produkter. Det är därför troligt att 
entreprenöriellt agerande påverkar relationen mellan Target Costing och finansiell 
prestation. 
 
Kundstyrda företag har, som nämnts tidigare i detta kapitel, förmodligen sämre 
förutsättningar att tillämpa Target Costing-processen. Detta innebär att kundstyrda 
företag som tillämpar Target Costing inte får del av de fördelar som behandlats om 
Target Costing. Detta torde också innebära skillnader i lönsamhet mellan företag som 
tillämpar Target Costing beroende på hur styrda företagen är av kunderna med avseende 
på pris och produkternas egenskaper. 
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3.3 Sammanfattande teoretisk modell 
Modellen nedan i figur 3:2, sammanfattar de teorier och resonemang om Target 
Costing-processen som behandlats tidigare i kapitlet. 
 

Target Costing

Entreprenörskap

Utfall av Target 
Costing-processen

Finansiell prestation

Target
Price

Target Cost 

Value 
Engeneering

Target
Price

Innovation Proaktivitet Risk

Kundstyrning

Process

Tvärfunk tionella grupper

 
Figur 3:2. Teoretisk modell över Target Costing-processen och dess utfall i finansiell prestation, med 
inverkan av entreprenörskap och kundstyrning 

 
Modellen kan beskrivas enligt följande: 
 
Target Costing består av ett antal olika moment där det första är Target Price, det vill 
säga fastställande av försäljningspris, och det andra är Target Profit, vilket behandlar 
fastställandet av de enskilda vinstkraven vid produktutveckling. Slutligen behandlas 
Target Cost, som är den högsta kostnad som produkten får tillverkas till för att företagen 
inte ska vara tvungna att göra avkall på vinstkraven eller produktens egenskaper i 
förhållande till pris. Detta kostnadsmål uppnås genom Value Engineering, vilket 
innebär att produktens samtliga egenskaper och funktioner identifieras för att sedan 
möjliggöra satsningar på de som ger högst värde till kunden. Vid samtliga delar av 
Target Costing bör företagen arbeta tvärfunktionellt mellan olika kompetensområden 
för att lyckas fullt ut med de olika momenten och för att processen ska leda till ett 
optimalt positivt utfall i form av finansiell prestation. Förbättrad finansiell prestation är 
enligt Cooper & Chew (1996) Target Costing-processens slutgiltiga syfte, inte att 
optimera kostnadseffektiviteten. Kostnadsreduceringar ska istället ses som steg mot 
förbättrad finansiell prestation.  
 
Utifrån det resonemang som tidigare förts kan entreprenöriellt agerande och 
kundstyrning påverka tillämpningen av Target Costing-processen och utfallet av 
densamma. Detta eftersom till exempel företag som är kundstyrda, av anledningar som 
diskuterats tidigare, bör ha svårare att tillämpa de olika momenten inom Target Costing-
processen. Företag som agerar entreprenöriellt kan ha bättre förutsättningar att tillämpa 
Target Costing-momenten. Tanken är att de tre karaktärsdragen av entreprenöriellt 
agerande, det vill säga innovation, proaktivitet och risk påverkar Target Costing-
processen positivt, vilket också leder till förbättrad finansiell prestation. 
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4. METOD 
 
I detta kapitel redogörs mer ingående för hur datainsamlingen genomfördes. De 
problem som uppstått samt hur dessa har behandlat presenteras också. Dessutom förs 
en diskussion om undersökningens trovärdighet samt hur enkäten sammanställdes inför 
analysen. 

4.1 Urvalsförfarande 
Studien genomfördes på svenska tillverkande företag med 20-100 anställda. 
Anledningen till att just denna företagsstorlek valdes, var att författarna ansåg det vara 
intressant att studera mindre företag och hur dessa arbetar med de frågor som denna 
uppsats syftar till att besvara. EU definierar små företag som företag med 10 - 49 
anställda och medelstora företag som företag med 50 anställda eller fler, men med färre 
än 250 anställda (EU 2004). Författarna ansåg en kombination av små och mindre 
medelstora företag skulle passa undersökningen. Detta har flera anledningar. Dels 
ansågs företag med mindre än 20 anställda vara för små för undersökningens frågor 
eftersom författarna bedömde att den struktur Target Costing-processen innebär skulle 
vara svår att tillämpa inom företag av denna storlek. Dessutom var det författarnas 
bedömning att företag med 20-49 skulle ge ett för litet spann rent storleksmässigt. 
Därför beslutades att utöka vald företagsstorlek till att omfatta 100 anställda. 
 
För att få tillgång till kontaktinformation till svenska tillverkande företag med 20-100 
anställda kontaktades Teknikföretagen (före detta Sveriges Verkstadsindustrier). 
Teknikföretagen är en organisation där cirka 3000 svenska tillverkande företag är 
medlemmar (Teknikföretagen 2004). Teknikföretagen försåg författarna till denna 
uppsats med telefonnummer och telefaxnummer till samtliga Teknikföretagens 
medlemmar med mellan 20-100 anställda. Totalt var detta 996 företag. Då det inte var 
praktiskt möjligt att undersöka samtliga dessa företag gjordes ett så kallat obundet 
slumpmässigt urval. Sannolikheten är då lika stor för varje enskilt företag att komma 
med i undersökningen (Klefsjö & Hellmer 1989).  
 
Det är sällan möjligt att genomföra totalundersökningar, det vill säga att studera 
samtliga individer i en population. Därför görs ofta ett urval genom att ett stickprov ur 
populationen tas ut för undersökning. Görs detta urval rätt kommer stickprovet att vara 
en avbild i miniatyr av populationen och detta är en förutsättning för att uttalanden ska 
kunna göras om hela populationen (Ejlertsson 1996). Urvalsstorleken i denna 
undersökning beräknades med hjälp av formeln i bilaga 1. Urvalsstorleken blev 280 
företag, vilka slumpades fram genom att använda slumpgeneratorn i Microsoft Excel™. 
Urvalet var landsomfattande och omfattade företag med stor branschspridning. 
Gemensamt för alla företag var dock att de tillhör en tillverkande bransch. 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen genomfördes genom en enkätundersökning. Enkäten återfinns i bilaga 
2. Enkäten distribuerades till företagen i urvalet via ett e-postmeddelande. Innan 
enkäten skickades ut kontaktades företagen per telefon för att erhålla företagets 
godkännande om medverkan, samt e-postadressen till den person som enkäten kunde 
skickas till. Telefonsamtal innan utskick leder normalt till att bortfallet reduceras. 
(Ejlertsson 1996) 
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Enkäten besvarades genom att respondenterna angav svaren på en Internethemsida 
varefter de erlagda svaren skickades elektroniskt till författarna av denna uppsats. En 
webbaserad enkät valdes eftersom författarna bedömde att möjligheterna till högre 
svarsfrekvens var bättre än med ett traditionellt pappersutskick. Detta eftersom en 
elektronisk enkät torde kunna reducera tidsåtgången för respondenten. Samtidigt kunde 
kostnaderna för utskicken hållas nere till ett minimum.  
 
Generellt sett är fördelarna med att använda enkäter som datainsamlingsmetod att 
kostnaden per respondent är låg, ett större urval av respondenter kan göras och 
undersökningen kan göras inom ett större geografiskt område (Ejlertsson 1996). 
 
Nackdelar med enkätundersökningar som bör beaktas är enligt Ejlertsson (1996) att 
enkätundersökningar oftast leder till stort bortfall, det vill säga att enkäten inte besvaras. 
Detta gäller även det interna bortfallet, det vill säga att någon fråga lämnas obesvarad. 
Ejlertsson menar också att antalet frågor vid enkätundersökningar måste begränsas. 
Detta beaktades vid utformningen av denna enkät. 

4.3 Utformning av enkät 
Enkäten bestod av 28 frågor och var uppdelad i sju huvudområden som täckte allmän 
företagsinformation, samtliga delar av Target Costing samt entreprenörskap och 
kundstyrning. Dessutom ingick några frågor om bland annat företagets lönsamhet och 
försäljningstillväxt i jämförelse med dess konkurrenter. 
 
Enkäten bestod av två delar. Den första delen behandlade allmänna frågor om företaget 
och dess bransch samt frågorna om kundstyrning och entreprenörskap. Den andra delen 
behandlade framförallt frågor om företagets produktutveckling och besvarades således 
endast av de företagen i undersökningen som bedrev egen produktutveckling. Övriga 
företag, till exempel kontraktstillverkande företag besvarade endast enkätens första del. 
 
Frågorna till enkäten utarbetades till viss del av uppsatsens författare i samråd med 
handledaren. En del frågor togs helt eller delvis från enkäter som används i tidigare 
liknande Target Costing studier av Borgernäs & Fridh (2003) och Eriksson & 
Holmström (2002). Frågorna till delen om entreprenörskap kommer ifrån Wiklund 
(1998). 
 
Skalan som i användes i enkäten var av så kallad Likert-typ. Detta innebär att skalan 
består av ett antal påståenden inom samma ämnesområde som respondenten ska 
instämma i eller ta avstånd från med hjälp av en fem- eller sjugradig skala (Ejlertsson 
1996). I denna enkätundersökning valdes dock en sexgardig skala. Detta för att 
medvetet tvinga respondenterna att ta ställning. Analysen av resultaten underlättades 
också genom valet av en sexgradig skala eftersom skalan saknar mittenvärde, varför det 
är lättare att avgöra ett företags tillhörighet i de olika frågorna.  

4.4 Bortfall 
För att minimera bortfallet i denna undersökning kontaktades företagen först per telefon 
och tillfrågades om de ville delta i undersökningen. Detta kan enligt Ejlertsson (1996) 
leda till högre svarsfrekvens. I vissa fall var inte personen som efterfrågades anträffbar, 
utan e-postadress erhölls då från personalen i telefonväxeln. I de allra flesta fall togs 
dock kontakt med ansvarig person direkt per telefon, vilket innebär att nästan alla 
företag som erhöll enkäten på förhand hade givit sitt medgivande till att enkäten 
skickades ut. Företag som accepterat att medverka i undersökningen, men som inte 
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svarat inom en vecka, påmindes om enkäten genom ett e-postmeddelande. Svar som 
inkom senare än en vecka efter påminnelsen var av tidsmässiga skäl tvungna att lämnas 
utan avseende. Enligt Ejlertsson (1996) är det tämligen optimalt med två påminnelser. 
Detta eftersom god effekt erhålls även efter andra påminnelsen. Dock har tidsmässiga 
ramar föranlett att endast en påminnelse skickats ut i detta fall.  
 
I denna undersökning kontaktades totalt 280 företag, varav enkäten kunde skickas ut till 
256 företag. Bortfallet här var alltså 24 företag som antingen tackade nej till att delta 
eller där den tilltänkta respondenten inte kunde nås per telefon eller e-post. Bortfallet 
var alltså 8,6 % innan enkäterna skickades ut.  
 
Bortfallet för hela undersökningen ges nedan i tabell 4:1. 
 
Tabell 4:1. Bortfallet i undersökningen 

n Procent
Besvarade enkäten 94 33,6%
Bevarade endast en del av enkäten, men skulle besvarat två delar 4 1,4%
Besvarade enkäten, men hade fler fler än 100 anställda 19 6,8%
Besvarade enkäten mycket bristfälligt 7 2,5%
Besvarade ej enkäten 156 55,7%
Summa 280 100%  
 
De företag som besvarat enkäten mycket bristfälligt ignorerades i analysen. Svaren ifrån 
de företag som besvarade enkäten, men som hade fler än hundra anställda togs inte 
heller dessa med i undersökningen då detta strider mot undersökningens syfte. De 
företag som angav att de hade egen produktutveckling togs med i undersökningen även 
om de inte besvarat enkätens andra del. Av de företag som besvarade enkäten 
fullständigt var en del företag kontraktstillverkande utan egen produktutveckling. Dessa 
togs med i undersökningen, men kunde av naturliga själ inte ingå i analysen av i vilken 
grad de olika momenten i Target Costing-processen tillämpas i företagen. 
 
För att undersöka ifall de företag som inte besvarat enkäten skiljer sig med avseende på 
antal anställda genomförs en bortfallsanalys. Denna återfinns i bilaga 3. 

4.5 Operationalisering av enkät 
Insamlad data har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS 11.0. För att 
förenkla analysprocessen har frågorna i enkäten reducerats till ett mindre antal variabler 
med hjälp av faktoranalys. Faktoranalys används enligt Denscombe (2000) för att 
analysera variationen inom och mellan grupper eller kategorier av data. Frågor som har 
något gemensamt hamnar under samma faktor. (Aronsson 1999)  
 
Frågor som förklarar ungefär samma del av Target Costing-processen, det vill säga 
Target Price, Target Profit, Target Cost och Value Engineering, kopplades samman till 
en eller flera nya variabler. Till exempel sammankopplades frågorna som rör Target 
Price till tre nya variabler. Frågorna relaterade till kundstyrning och entreprenörskap 
sammankopplades också var för sig till ett antal nya variabler. 
 
De nya variablerna som blir föremål för undersökning sammanfattas i tabell 4:2 nedan. 
Variablerna motsvarar varje del av den teoretiska modellen i kapitel 3.3. En fullständig 
beskrivning av operationaliseringen med motiveringar till sammanslagningen av 
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enkätfrågor till nya variabler ges i bilaga 4. I bilagan ges också tabell 4:2 i en utökad 
version med förklaringar till variablernas innebörd. 
 
 Tabell 4:2. Nya variabler reducerade utifrån enkätfrågorna 

Del av modell Fråga Variabel
12.2-4 Värdebaserad prissättning
23.2,4 Fastställning av pris och egenskaper/tid
25.4-6 Marknadsundersökningar

13.1-3,5,7 Långsiktiga lönsamhetskrav
23.1 Lönsamhetskrav/tid
21 Fastställa kostnadstak

22.1,4-5 Bibehållet kostnadstak och försäljningspris
23.3 Kostnadstak/tid

Value Engineering 24.1-3 Value Engineering
14.1,2,6-8 Kundstyrning i tidig fas

14.3-5 Kundstyrning i sen fas
15.1-2 Innovation
16.1-2 Proaktivitet
17-19 Risk
26.1,7 Ekonomi/logistik
26.3-4 Produktion/Konstruktion
26.2,6 Marknad

Entreprenörskap

Tvärfunktionella 
grupper

Target Price

Target Profit

Target Cost

Kundstyrning

 

4.6 Analysmetoder 
Som nämnts ovan reducerades först antalet variabler genom att en faktoranalys utfördes. 
För dessa nya variabler togs grundläggande statistiska mått, såsom medelvärde och 
standardavvikelse, fram. Medelvärdena användes sedan för att avgöra i vilken 
utsträckning de olika delarna av Target Costing-processen som tillämpades av företagen 
i undersökningen. De företag som hade ett medelvärde över 3,5 för de variabler som 
behandlar respektive del av Target Costing-processen enligt tabell 4:2 ovan, ansågs 
tillämpa de olika delarna. För att ett företag skulle räknas som ett företag som tillämpar 
de olika momenten ställdes dessutom kravet att företaget skulle använda inslag av 
arbete med tvärfunktionella grupper. Kravet var att minst en av de tre variabler som 
identifierats i fråga 26 skulle ha ett medelvärde som översteg 3,5. 
 
För att undersöka ifall kundstyrning och entreprenöriellt agerande påverkar i vilken 
omfattning huvudmomenten i Target Costing-processen tillämpas, samt huruvida 
samband finns mellan tillämpning av huvudmomenten i Target Costing-processen och 
den finansiella prestationen, undersöktes sambanden mellan variablerna genom att 
korrelationsanalyser utfördes. Detta innebär att variablernas relation till varandra 
undersöks. Korrelationen kan anta ett värde mellan -1 och +1, där -1 indikerar 
fullständig negativ korrelation och +1 indikerar fullständig positiv korrelation. 
Montgomery (2001) påpekar att korrelation inte nödvändigtvis implicerar kausalitet. Ett 
till synes uppenbart samband mellan två variabler, kan orsakas av inverkan från en 
tredje variabel. Korrelationsanalyser bör därför endast användas för att identifiera 
potentiella samband mellan variabler. Vid analysen av korrelationen mellan två 
variabler valdes en signifikansnivå på 10 %. Detta innebär att sannolikheten för att 
sambanden som identifieras beror av slumpen är 10 %. Det finns alltså 10 % stor chans 
att resultat som bedöms som signifikanta faktiskt beror av slumpen. Signifikansnivån  
10 % valdes eftersom författarna bedömde att denna nivå ger en hög säkerhet samt att 
risken att felaktiga slutsatser dras är acceptabel. I analysen noterades och 
kommenterades dessutom resultat som gav signifikansnivåer mellan 10-15 % om 
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Oberoende variabler
Värdebaserad prissättning
Fastställning av pris och egenskaper/tid
Marknadsundersökningar
Långsiktiga lönsamhetskrav
Lönsamhetskrav/tid
Fastställa Kostnadstak
Bibehållet kostnadstak och försäljningspris
Kostnadstak/tid
Value Engeneering
Produktion och konstruktion
Marknad
Ekonomi och logistik
Antal anställda (st)

Modererande variabler Median
Kundstyrning i tidig fas 3,7
Kundstyrning i senare fas 3,67
Innovation 3,5
Proaktivitet 4
Risk 3,33

resultaten bedömdes som intressanta. Den finansiella prestationen mättes genom 
vinstmarginal och räntabilitet på totalt kapital för räkenskapsåret 2002.  
 
För att undersöka ifall relationen mellan Target Costing-processens olika huvudmoment 
och finansiell prestation påverkas av olika nivåer av entreprenöriellt agerande och 
kundstyrning, genomfördes regressionsanalyser. Företagens finansiella prestation i form 
av vinstmarginal och räntabilitet på totalt kapital, valdes som prestationsmått. 
Medelvärdet av dessa utgjorde en ny variabel, ”Finansiell prestation” som användes 
som beroende variabel, medan de variabler som tillhör Target Costing-processen 
inklusive tvärfunktionella grupper, som ges i tabell 4:2 ovan, sattes som oberoende 
variabler. Dessutom valdes antalet anställda inom företagen som en oberoende variabel 
för att undersöka om företagens storlek påverkade den finansiella prestationen. Även 
här valdes signifikansnivån till 10 %, men resultat i regressionsmodeller med en lägre 
signifikans kommenterades också om de bedömdes som intressanta. 
 
Regressionsanalyserna utfördes med modererande variabler, det vill säga 
kontrollvariabler. De modererande variablerna var kundstyrning i tidig respektive sen 
fas, samt de olika delarna i entreprenörskap. Detta innebär att då en modererande 
variabel tas med i regressionen kommer denna endast att utföras med de företag som 
uppfyller de villkor som satts upp på den modererande variabeln. Variablerna delades 
upp i två delar där uppdelningen baserades på respektive modererande variabels median. 
Företag som hade ett värde på den modererande variabeln som översteg medianen 
ansågs tillhöra den grupp företag med stark tillhörighet till respektive variabel. 
Medianen valdes för att lika många företag skulle tillhöra den svaga respektive starka 
sidan av respektive variabel. För att tydliggöra denna del av analysmetoden redovisas 
följande exempel: Den modererande variabeln kundstyrning i tidig fas hade median 3,7. 
Detta innebar att den första regressionsanalysen genomfördes endast på de företag som 
hade ett värde på denna variabel som understeg eller var lika med 3,7. Nästa 
regressionsanalys genomfördes med de företag som hade ett värde på variabeln som 
översteg 3,7. Samma oberoende variabler användes i båda regressionerna, det vill säga 
variablerna för de olika momenten i Target Costing-processen inklusive tvärfunktionella 
grupper. Resonemanget för de övriga modererande variablerna är analogt med 
ovanstående exempel. De oberoende och modererande variablerna sammanställs i tabell 
4:3-4:4 nedan. 
 
Tabell 4:3. Oberoende variabler 

Tabell 4:4. Modererande variabler med 
median 
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Då samtliga oberoende variabler som angetts i tabell 4:3 ovan inte kunde testas mot den 
finansiella prestationen samtidigt, var regressionerna tvungna att utföras i olika steg. 
Detta på grund av att antalet oberoende variabler var för många för att tillförlitliga 
resultat skulle kunna erhållas. Därför undersöktes först de variabler som tillhör Target 
Price-momentet mot den finansiella prestationen. Därefter undersöktes Target Profit-
momentet, Target Cost-momentet och Value Engineering. Slutligen undersöktes också 
inverkan av arbete med tvärfunktionella grupper. I samtliga regressionsanalyser togs 
”Antal anställda” med som en oberoende variabel.  

4.7 Metodproblem 

4.7.1 Validitet och Reliabilitet 
En undersöknings validitet definieras av Eriksson & Wiedersheim-Paul (1987) som dess 
förmåga att mäta det som undersökningen avser att mäta. Enkätfrågor med hög validitet 
skall ha inget eller litet systematiskt fel. (Ejlertsson 1996) 
 
I denna undersökning studerades frågorna till enkäten ordentligt innan de skickades ut 
till företagen. Detta anser Ejlertsson är viktigt ur ett validitetsperspektiv. Frågorna har 
granskats av författarna ingående för att i möjligaste mån säkerställa att frågorna ställts 
korrekt och mätt det som undersökningen avsåg att mäta. Dessutom har uppsatsens 
handledare granskat enkäten. Företagsledaren Ove Strand har också lämnat synpunkter 
på enkätens utformning. Därigenom erhölls synpunkter från en utomstående part som 
inte deltar i undersökningen. 
 
En undersökning har hög reliabilitet om upprepade mätningar ger samma resultat och 
det slumpmässiga felet är litet. Reliabiliteten kan hållas hög om frågorna granskas 
kritiskt och ställs så att de inte misstolkas av respondenterna (Ejlertsson 1996). 
 
Enkäten besvarades fullständigt av 33,6 % av de tillfrågade företagen. Ur ett 
reliabilitetsperspektiv är det viktigt att personer med rätt kunskap besvarar enkäten; 
annars är risken stor att divergerande resultat erhålls vid framtida undersökningar. 
Nedanstående tabell 4:5 redogör för de olika befattningar inom företagen som 
respondenterna hade. Som kan utläsas innehar en stor del av respondenterna höga 
befattningar inom företagen med direkt ansvar för betydande delar av företaget. 
 

Tabell 4:5. Respondenternas befattningar inom de besvarande företagen 
Befattning n Procent 
VD 32 32,7%
Produktionschef 6 6,1%
Produktutvecklingschef 5 5,1%
Produktion/Teknik 5 5,1%
Platschef 5 5,1%
Marknadschef 4 4,1%
Ekonomichef 4 4,1%
Teknikchef 3 3,1%
Produktutvecklare 3 3,1%
Produktansvarig 3 3,1%
Kvalitetschef 3 3,1%
Vice VD 2 2,0%
Konstruktionschef 2 2,0%
Konstruktion 2 2,0%
Avdelningschef 2 2,0%
Ej specificerat 2 2,0%
Styrelseordförande/utvecklingssamordnare 1 1,0%
Marknad/teknik 1 1,0%
Logistikansvarig 1 1,0%
Försäljningschef 1 1,0%
Kamrer 1 1,0%
Inköpschef 1 1,0%
Engineering manager 1 1,0%
Area sales manager 1 1,0%
Arbetsledning 1 1,0%
Säljare 1 1,0%
Arbetschef 1 1,0%
Övrigt 4 4,1%
Summa 98 100% , 
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4.7.2 Urvalsproblem 
Under denna studies genomförande visade det sig att den lista med telefonnummer till 
företag som erhölls från Teknikföretagen inte var helt uppdaterad. Vissa av numren 
stämde ej helt överens med de kriterier som var uppställda i problemdiskussionen och 
syftet för denna uppsats. Vissa av företagen hade till exempel fler än 100 anställda och 
vissa telefonnummer var inaktuella, gick till andra typer av företag eller privatpersoner. 
Av denna anledning bestämde författarna sig för att kontrollera samtliga telefonnummer 
i urvalet i Gula Sidorna (Eniro 2004). De telefonnummer som inte var listade där 
kontaktades aldrig utan ersattes av andra telefonnummer från den slumpade listan. Detta 
anses dock inte ha betydelse för undersökningens trovärdighet då samtliga nummer var 
slumpade i förväg. Det innebär också att den valda urvalsstorleken av företag kommer 
att vara större än vad som krävs för att uppnå den signifikansnivå och feltolerans som 
använts. Detta eftersom antalet företag i populationen faktiskt var mindre än det 
ursprungliga antalet företag om 996 stycken som fanns i listan. 
 
Nu är det emellertid så att alla svenska tillverkande företag med 20 till 100 anställda 
inte är medlemmar i Teknikföretagen och följaktligen inte finns med i deras register. 
Det finns därför en liten risk att det urval som valts av den anledningen inte är 
representativt för samtliga svenska tillverkande företag. Den risken bedöms dock som 
mycket liten. Det finns ingen konkret anledning till att icke medlemmar radikalt skulle 
skilja sig från Teknikföretagens medlemmar beträffande de frågor som är föremål för 
undersökning i denna uppsats. 

4.7.3 Problem med enkätfrågor 
Avsikten med fråga 24, som behandlar tillämpningen av Value Engineering, kan 
möjligen ha varit alltför explicit. Detta innebär att det kan ha varit relativt enkelt för 
respondenten att förutse vad företaget bör svara på frågan, istället för det som företaget 
verkligen står för. Detta är dock svårt att avgöra och till viss del endast ren spekulation 
från författarnas sida. Därför kan inte heller detta föranleda att frågan elimineras. 
 
Anvisningen i enkäten efter fråga 21 formulerades olyckligt. Enligt anvisningen skulle 
företag som angett svarsalternativ 1, 2 eller 3 inte svara på fråga 22. Detta var olyckligt 
och borde endast ha gällt företag som svarat alternativ 1. Detta innebar att för att 
samtliga företag som besvarat frågorna 21 och 23.3 skulle inkluderas i analysen av 
tillämpningen av Target Cost, fick tre variabler för Target Cost-momentet skapas. Fråga 
21 och 23.3 fick kvarstå som ensamma variabler. 

4.7.4 Företagens finansiella prestation 
I denna undersökning har finansiell information från räkenskapsåret 2002 används. 
Eftersom företagen i undersökningen besvarat frågorna utifrån företagens nuvarande 
situation med avseende på Target Costing, kundstyrning och entreprenörskap innebär 
detta ett problem med en tidsfaktor som till viss del kommer att inverka på 
undersökningens resultat. Target Costings positiva eller negativa effekter på den 
finansiella prestationen inom företag som nyligen börjat tillämpa Target Costing-
momenten avspeglas till exempel inte i de finansiella nyckeltal från 2002 som samlats 
in. Analysen av sambanden mellan tillämpningen av huvudmomenten inom Target 
Costing och finansiell prestation bygger alltså på antagandet att utfallet av Target 
Costing är avspeglat i de finansiella nyckeltalen från 2002. Detta är förmodligen inte 
fallet inom undersökningens samtliga företag. Detta problem har dock inte kunnat 
kringgås, då Affärsdata saknar senare information om finansiella nyckeltal än för 
räkenskapsåret 2002. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Framställningen 
kommer att inledas med grundläggande information om studiens medverkande företag, 
varefter resultatet från undersökningens frågeställningar presenteras. Resultaten 
analyseras  kontinuerligt. 

5.1 Företagen i undersökningen 
Totalt erhölls 98 svar i enkätundersökningen. Företagen i undersökningen fördelades 
mellan företag med egen produktutveckling, företag utan egen produktutveckling samt 
företag med egen produktutveckling, men som valde att inte besvara frågorna om detta i 
enkätens andra del. Svarsfördelningen mellan dessa tre grupper ges nedan i tabell 5:1. 
 
 Tabell 5:1. Fördelning av företagen i undersökningen mellan de tre kategorierna 

Antal Procent
Företag med egen produktutveckling 66 67,3%
Företag utan egen produktutveckling 28 28,6%
Företag med egen produktutveckling, men 
som inte besvarat del två av enkäten 4 4,1%

Summa 98 100%  
 
I tabell 5:2 nedan anges hur företagens svar fördelade sig på de variabler som 
identifierats tidigare. Informationen syftar till att ge läsaren en allmän uppfattning om 
de undersökta företagens karaktär.  
 
Tabell 5:2. Deskriptiva mått för samtliga nya variabler 

Notera att skillnaden i antalet svarande företag per variabel beror på att företag utan egen 
produktutveckling endast besvarat enkätens första del samt att frågorna som rör ”Bibehållet kostnadstak 
och försäljningspris” inte behövde besvaras av alla företag.  
Variabeler n Minimum Maximum Variationsbredd Medelvärde Standardavvikelse
Värdebaserad prissättning 96 1,00 5,00 4,00 2,60 0,88
Fastställning av pris och egenskaper/tid 66 1,00 6,00 5,00 3,77 0,86
Marknadsundersökningar 65 2,00 6,00 4,00 3,94 1,00
Långsiktiga lönsamhetskrav 95 1,20 5,40 4,20 3,29 0,83
Lönsamhetskrav/tid 66 1,00 6,00 5,00 3,89 1,17
Fastställa Kostnadstak 66 2,00 6,00 4,00 4,02 1,36
Bibehållet kostnadstak och försäljningspris 36 2,00 5,00 3,00 3,52 0,71
Kostnadstak/tid 65 1,00 6,00 5,00 3,89 1,03
Value Engeneering 64 3,33 6,00 2,67 4,41 0,61
Kundstyrning i tidig fas 98 1,60 6,00 4,40 4,20 1,17
Kundstyrning i senare fas 98 1,67 6,00 4,33 3,77 0,98
Innovation 94 1,00 6,00 5,00 3,29 1,23
Proaktivitet 96 2,00 6,00 4,00 3,78 1,02
Risk 98 1,33 5,00 3,67 3,32 0,86
Produktion och konstruktion 66 3,00 6,00 3,00 5,24 0,72
Marknad 66 1,50 6,00 4,50 4,31 1,09
Ekonomi och logistik 65 1,00 6,00 5,00 3,13 1,13
Antal anställda (st) 98 20 100 80 53,33 22,46  
 
Som kan utläsas i tabellen ovan förefaller det som om värdebaserad prissättning 
tillämpas i liten utsträckning bland de undersökta företagen. Detta eftersom medelvärdet 
för denna variabel är relativt lågt. Detta kan bero på andelen företag som inte bedriver 
egen produktutveckling, det vill säga i hög grad är kontraktstillverkande företag, i högre 
grad sätter priser efter de kostnader produkten genererar i tillverkningen. Tillämpningen 
av Value Engineering förefaller däremot vara ganska hög; detsamma förefaller gälla för 
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involveringen av produktion- och konstruktionsfunktioner inom produktutvecklingen. 
Samtliga moment i Target Costing-processen kommer att analyseras mer ingående 
nedan.  

5.2 Tillämpningen av Target Costing-processens olika moment 
Den första frågan som behandlas är i vilken utsträckning företagen i undersökningen 
tillämpar de olika momenten i Target Costing-processen. I tabell 5:3 nedan visas 
resultatet.  
 
 Tabell 5:3. Antalet företag som tillämpar de olika momenten i Target Costing-processen 

n Antal Procent
66

 -varav företag som tillämpar Target Price 66 10 15.2%
 -varav företag som tillämpar Target Profit 66 16 24.2%
 -varav företag som tillämpar Target Cost 66 19 28.8%
 -varav företag som tillämpar Value Engineering 64 57 89.1%

Totalt antal företag som har egen produktutveckling

 
 
Det kan utläsas att endast en begränsad del av antalet undersökta företag tillämpar de tre 
första huvudmomenten i Target Costing-processen, det vill säga Target Price, Target 
Profit och Target Cost. Däremot är det en stor del av företagen som anger att de 
tillämpar Value Engineering. Det är intressant att konstatera att inget företag i 
undersökningen tillämpar Target Costing-processens samtliga moment. Dock finns det 
ett fåtal företag som tillämpar tre av de ovanstående fyra momenten. Det är tydligt att de 
flesta företagen faller på Target Price-momentet. 
 
För att kunna ge analysen av Target Costing-momentens tillämpning ytterligare en 
dimension, fördelas företagen upp i två grupper med avseende på antal anställda. Detta 
syftar till att undersöka om tillämpningen skiljer sig mellan små och medelstora företag 
i undersökningen. Nedanstående tabell 5:4 visar hur de 66 företagen med egen 
produktutveckling fördelas i grupperna om 20-49, respektive 50-100 anställda.  
 
 Tabell 5:4. Företag med egen produktutveckling fördelade på antalet anställda 

20-49 50-100 Totalt
Företag med egen produktutveckling (st) 26 40 66
Företag med egen produktutveckling (%) 39% 61% 100%

Antal anställda (st)

 
 
Som kan utläsas finns det en liten överrepresentation av företag med 50-100 anställda, 
vilka svarar för 61 % av de produktutvecklande företagen i undersökningen.  
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I tabell 5:5 nedan presenteras hur tillämpningen av Target Costing-momenten beror på 
företagens storlek. 
 Tabell 5:5. Tillämpningen av Target Costing-momenten i undersökningens företag 

20-49 50-100 Totalt
n=26 n=40 n=66

Target Price (st) 3 7 10
Target Price (%) 12% 18% 15%

n=26 n=40 n=66
Target Profit (st) 4 12 16
Target Profit (%) 15% 30% 24%

n=26 n=40 n=66
Target Cost (st) 5 14 19
Target Cost (%) 19% 35% 29%

n=24 n=40 n=64
Value Engineering (st) 20 37 57
Value Engineering (%) 77% 93% 89%

Antal anställda

 
 
Det kan utläsas att företag med som mest 49 anställda, vilka alltså ligger under taket för 
vad EU definierar som små företag, genomgående tillämpar Target Costing-momenten i 
lägre utsträckning än företag med 50 anställda eller fler, som alltså räknas till kategorin 
mindre medelstora företag. Burns (2001) menar att mindre företag utvecklar färre antal 
produkter än större företag då de ofta säljer till ett mindre antal kunder och verkar på ett 
begränsat antal marknader. Eftersom Target Costing används vid produktutveckling kan 
detta alltså vara en rimlig förklaring till varför de något större företagen i 
undersökningen tillämpar Target Costing-momenten i större utsträckning.  
 
Eftersom det inte finns något företag i undersökningen som tillämpar samtliga moment i 
Target Costing-processen och att tillämpningen av de enskilda Target Costing-
momenten är ganska låg, är det intressant att studera de ingående variablerna i de olika 
momenten närmare. I diagram 5:1 nedan åskådliggörs i vilken utsträckning företagen i 
undersökningen tillämpar de olika momenten inom Target Price. I diagrammet har även 
en uppdelning gjorts med avseende på företagens storlek, det vill säga en stapel 
representerar tillämpningen i företag med 20-49 anställda och en stapel representerar 
tillämpningen i företag med 50-100 anställda. Den tredje stapeln representerar den totala 
tillämpningen per variabel i Target Price. Läsaren ska uppmärksamma att staplarna för 
de olika variablerna inte har någon inbördes koppling. Det vill säga, analysen är gjord 
för varje variabel för sig. Detta innebär att andelen företag som tillämpar två eller tre av 
de nedan angivna variablerna kommer att vara lägre än tillämpningen för varje enskild 
variabel.  
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5.2.1 Tillämpningen av de olika momenten inom Target Price 
I diagram 5:1 nedan åskådliggörs i vilken utsträckning företagen i undersökningen 
tillämpar de olika momenten inom Target Price. 
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 Diagram 5:1. Tillämpningen av de olika variablerna som utgör Target Price 

 
I diagram 5:1 ovan kan utläsas att värdebaserad prissättning tillämpas i låg utsträckning. 
Detta gäller för såväl för de små som för de medelstora företagen i undersökningen, 
även om de medelstora förtagen tillämpar det i något större utsträckning. Detta innebär 
att en stor del av företagen istället tillämpar kostnadsbaserad prissättning, det vill säga 
baserar priset efter de kostnader en produkt genererar samt företagets vinstkrav. Enligt 
Monden (1995) kan detta förklaras av at denna metod är bäst lämpad för 
marknadsledande, differentierade produkter där det inte finns någon risk för 
priskonkurrens. Detta är dock sannolikt inte förklaringen för alla företag, då rimligtvis 
endast ett fåtal företag är marknadsledande eller utsätts för låg priskonkurrens.  
 
Det är rimligt att anta att kunskaperna kring värdebaserad prissättning inte är utbredd 
inom små- och mindre medelstora företag, och att dessa därför känner en större trygghet 
i kostnadsbaserad prissättning. Detta eftersom kostnadsbaserad prissättning sannolikt 
minskar risken för att sälja produkter till ett pris som inte täcker dess kostnader. Burns 
(2001) menar att mindre företag har begränsade resurser och svårare att erhålla kapital. 
Detta kan förklara mindre företags ovilja till att tillämpa värdebaserad prissättning, 
eftersom eventuella felsatsningar eller missbedömningar kan få förödande konsekvenser 
för företagets finansiella situation. 
 
Det är intressant att konstatera att en stor del av företagen fastställer pris och egenskaper 
på sina produkter i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen. Detta innebär 
rimligtvis att priset sätts baserat på en uppskattning av de kostnader som produkten 
kommer att generera. Denna form av uppskattad kostnadsbaserad prissättning innebär 
förmodligen, precis som värdebaserad prissättning, en risk att produkter kommer att 
säljas till ett pris som inte täcker dess kostnader. Det är dock möjligt att uppskattningen 
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av kostnaderna baseras på kostnader för liknande produkter, vilket därmed sannolikt 
minskar denna risk.  
 
Det är också intressant att notera att en majoritet av företagen genomför 
marknadsundersökningar för att ta reda på kundernas preferenser och 
betalningsvillighet, men att denna kunskap ej används genom tillämpning av 
värdebaserad prissättning. Möjligen använder företagen kunskapen om marknaden mer 
för att ta reda på vilka produktegenskaper som efterfrågas. 
 
Slutligen kan konstateras att skillnaderna i tillämpningen av Target Price-variablerna är 
små mellan de små och medelstora företagen i undersökningen. 

5.2.2 Tillämpningen av de olika momenten inom Target Profit 
I diagram 5:2 nedan åskådliggörs i vilken utsträckning företagen i undersökningen 
tillämpar de olika momenten inom Target Profit. 
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 Diagram 5:2. Tillämpningen av de olika variablerna som utgör Target Profit  

 
Det kan utläsas i ovanstående diagram 5:2 att variabeln ”Långsiktiga lönsamhetskrav” 
drar ner tillämpningen av Target Profit-momentet. Detta innebär alltså att företagen i 
undersökningen, små som medelstora, generellt inte tar hänsyn till framtida 
förändringar på marknaden när lönsamhetskraven fastställs. Här följer företagen i 
undersökningen inte Cooper & Slagmulder (1999) uppmaningar om att 
lönsamhetskraven ska sättas med utgångspunkt från hela produktens livscykel. Burns 
(2001) menar att mindre företag tänker mer kortsiktigt, vilket kan vara en av 
förklaringarna till att företagen inte tar hänsyn till långsiktiga förändringar av 
produktens marknadssituation. 
 
Det kan dock konstateras att företagen generellt fastställer lönsamhetskraven i ett tidigt 
stadium av produktutvecklingsprocessen. Skillnaderna mellan små och medelstora 
företag för denna variabel kan i viss mån kopplas till Burns (2001) teori om 
kortsiktigheten i mindre företag. Detta innebär att ju mindre företaget är, desto kortare 
planeringshorisont har företaget.  
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Det förefaller rimligt att anta att små och medelstora företag många gånger har fasta 
lönsamhetskrav, som fastställs schablonmässigt, på produkter. Detta innebär att 
lönsamhetsmarginalen fastställs i ett tidigt skede i produktutvecklingsprocessen, vilket 
kan förklara den höga tillämpningen av variabeln ”Lönsamhetskrav/tid”. Detta kan 
innebära att ingen, eller liten hänsyn tas till framtida förändringar i produktens 
marknadssituation vid fastställande av lönsamhetsmarginal, vilket då också förklarar 
den låga tillämpningen av variabeln ”Långsiktiga lönsamhetskrav”. 

5.2.3 Tillämpningen av de olika momenten inom Target Cost 
I diagram 5:3 nedan åskådliggörs i vilken utsträckning företagen i undersökningen 
tillämpar de olika momenten inom Target Cost. 
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 Diagram 5:3. Tillämpningen av de olika variablerna som utgör Target Cost  

 
Target Cost är det moment som tillämpas i näst störst utsträckning bland företagen i 
undersökningen. Detta speglas också i ovanstående diagram 5:3. Det finns inga stora 
skillnader mellan små och medelstora företag. Tillämpningen av de olika variablerna 
kan hänga samman med Burns (2001) teori om att mindre företag har begränsade 
resurser och svårare att få tillgång till kapital. Därmed måste företagen fastställa 
kostnadstak, och också göra det i ett tidigt skede av produktutvecklingen, för att inte 
riskera företagets finansiella ställning genom att nya produkter får för höga kostnader.  
 
Företag torde också fastställa kostnadstak för att veta vilken kostnad som avgör om 
företaget ska tillverka produkten själv, eller om produkten ska tillverkas av ett annat 
företag som har möjlighet att tillverka produkten mer kostnadseffektivt. 
 
Det är intressant att notera att det är ungefär lika stor andel företag som fastställer 
kostnadstak tidigt och som fastställer produktens försäljningspris och egenskaper tidigt i 
produktutvecklingsprocessen (se diagram 5:1). Detta kan förklaras av att de företag som 
fastställer egenskaperna tidigt, också rimligen kan uppskatta kostnaderna för dessa, och 
därmed också fastställa ett ungefärligt försäljningspris. 
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5.2.4 Tillämpningen av Value Engineering 
Då Value Engineering endast består av en variabel, är ett diagram här överflödigt. Som 
redan konstaterats ovan i tabell 5:3, tillämpas Value Engineering generellt i stor 
utsträckning bland företagen i undersökning, men framförallt bland de medelstora 
företagen. Skillnaden mellan små och medelstora företag är densamma för Target Cost, 
vilket är rimligt med tanke på den starka kopplingen mellan Value Engineering och 
Target Cost. Av denna anledning är det dock något märkligt att nästan 90 % tillämpar 
Value Engineering, medan endast cirka 30 % tillämpar Target Cost. En av de möjliga 
anledningarna till detta har tidigare behandlats i kapitel 4.7.2.  
 
Den höga tillämpningen av Value Engineering kan också till viss del förklaras av att 
många företag genomför marknadsundersökningar (se diagram 5:1), då en viktig del av 
Value Engineering är att identifiera kundernas preferenser. (Monden 1995) 
 
Det kan konstateras att den subjektiva uppfattningen bland företagen i undersökningen 
är att företagen försöker arbeta efter kundernas preferenser och att ansträngningar görs 
för att eliminera produktegenskaper som inte tillför något kundvärde. 
 

5.2.5 Tillämpningen av Tvärfunktionella grupper 
I diagram 5:4 nedan åskådliggörs i vilken utsträckning företagen i undersökningen 
arbetar med tvärfunktionella grupper. 
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 Diagram 5:4. Tillämpningen av de olika variablerna som utgör tvärfunktionella grupper  

 
I diagrammet ovan kan utläsas att små företag genomgående är bättre än medelstora 
företag på att arbeta med tvärfunktionella grupper. Detta kan möjligen förklaras av att 
det inom små företag kan vara en och samma person som innehar flera olika roller och 
arbetsuppgifter. Detta innebär att små företag inte arbetar tvärfunktionell i den mening 
som medelstora företag gör. 
 
Det är intressant att notera att en förhållandevis liten del av företagen använder 
ekonomi- och logistikfunktionerna under produktutvecklingen. Detta är överraskande då 
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ekonomifunktionen torde innefatta den ekonomiska styrningen av utvecklingsprojekt, 
vilket rimligtvis är en viktig del av produktutvecklingen. Logistikfunktionen borde även 
den vara av betydelse, då denna funktion rimligen utgör en betydande del av en 
produkts kostnad samt bidrar en del till det värde produkten ger till kunden. 

5.3 Target Price 
Detta avsnitt behandlar resultatet och analysen av vilken inverkan kundstyrning och 
entreprenöriellt agerande har på tillämpningen av momenten inom Target Price. 
Resultaten presenteras i tabeller där korrelationen mellan variablerna visas samt 
signifikansnivån för sambanden. Dessutom undersöks sambanden mellan de olika 
Target Price-momenten och företagens finansiella prestation. 

5.3.1 Target Price vid kundstyrning och entreprenöriellt agerande  
I tabell 5:6 nedan åskådliggörs korrelationen mellan variablerna för Target Price och de 
olika variablerna för kundstyrning och entreprenörskap.  
 
Tabell 5:6. Korrelation mellan Target Price-momenten och kundstyrning samt entreprenörskap 

Värdebaserad 
prissättning

Fastställning av 
pris och 

egenskaper/tid

Marknads-
undersökningar

Kundstyrning i tidig fas Pearson Correlation -0,13 -0,01 0,08
Sig. (2-tailed) 0,27 0,95 0,51

n 69 66 65
Kundstyrning i senare fas Pearson Correlation 0,14 0,09 0,15

Sig. (2-tailed) 0,25 0,47 0,22
n 69 66 65

Innovation Pearson Correlation 0,00 0,01 0,06
Sig. (2-tailed) 0,99 0,92 0,62

n 69 66 65
Proaktivitet Pearson Correlation 0,05 -0,02 0,16

Sig. (2-tailed) 0,67 0,88 0,20
n 68 65 64

Risk Pearson Correlation 0,21 -0,09 -0,02
Sig. (2-tailed) 0,09 0,48 0,85

n 69 66 65  
 
Det enda sambandet som kan utläsas som är statistiskt säkerställt på 10 % 
signifikansnivå är sambandet mellan risk och värdebaserad prissättning. Eftersom 
sambandet är positivt innebär detta att företag som är riskbenägna också har en större 
benägenhet att tillämpa värdebaserad prissättning enligt Target Price-momentet. Detta 
stämmer väl överens med det resonemang som fördes i den teoretiska referensramen 
angående riskvilliga företags benägenhet att ta större risker vid prissättning av nya 
produkter. Det kan dock inte påvisas några samband mellan risk och de övriga Target 
Price-momenten; inte heller mellan övriga dimensioner av entreprenörskap eller 
kundstyrning i tidig respektive sen fas. Avsaknaden på samband mellan proaktivitet och 
momenten i Target Price innebär at resonemanget i den teoretiska referensramen, där 
kopplingar görs mellan planeringsförmåga och tidigt fastställande av pris och 
egenskaper för produkten, inte visar sig stämma. Detta innebär alltså att proaktiva 
företag i undersökningen inte fastställer nya produkters pris och egenskaper tidigare i 
produktutvecklingsprocessen än icke-proaktiva företag. Detta är förvånande, men detta 
är möjligen inte ett av de sätt som proaktiviteten yttrar sig på. 
 
Resultaten bekräftar inte uppfattningen om att kundstyrda företag skulle tillämpa Target 
Price i mindre omfattning än andra företag. Detta är märkligt då kundstyrda företag 
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enligt resonemanget i teorin borde ha svårigheter med att tidigt fastställa 
försäljningspris och produktens egenskaper. Negativa samband förväntades därför 
mellan dessa variabler. 

5.3.2 Target Price och företagens finansiella prestation 
I tabell 5:7 nedan framgår hur företagens finansiella prestation med avseende på 
vinstmarginal och räntabilitet på totalt kapital för år 2002 påverkas av tillämpningen av 
Target Price. 
 
Tabell 5:7. Korrelationen mellan Target Price-momenten och finansiell prestation 

Värdebaserad 
prissättning

Fastställning av 
pris och 

egenskaper/tid

Marknads-
undersökningar

Vinstmarginal år 2002 Pearson Correlation 0,09 -0,16 -0,32
Sig. (2-tailed) 0,49 0,22 0,01

n 66 63 62
Räntabilitet på totalt kapital år 2002 Pearson Correlation 0,05 -0,12 -0,25

Sig. (2-tailed) 0,70 0,35 0,05
n 66 63 62  

 
Det finns signifikanta samband mellan både vinstmarginal och räntabilitet på totalt 
kapital och Target Price-momentet ”Marknadsundersökningar”. Sambanden är negativa, 
vilket innebär att företag i denna undersökning som genomför marknadsundersökningar 
i de avseenden som denna variabel behandlar har signifikant sämre finansiell prestation 
än andra företag. Dessa resultat strider mot Target Costing teorin. Monden (1995) 
menar att Target Costing är inriktat på att generera vinster för företaget. Detta resultat 
visar dock att Target Price-momentet som innefattar marknadsundersökningar inte 
bidrar till att generera dessa vinster, utan snarare tvärtom. Cooper & Chew (1996) 
menar vidare att Target Costing är en marknadsdriven process. För att överensstämma 
med teorin borde därför marknadsundersökningar vara av fundamental betydelse för att 
Target Costing processen ska vara framgångsrik och bidra till bättre finansiell 
prestation. Detta förefaller dock inte vara fallet i denna undersökning. Intressant är 
också att konstatera att de övriga momenten i Target Price inte ger signifikant bättre 
lönsamhet, vilket bland andra Monden (1995) och Cooper & Chew (1996) påstår.  
 
De negativa sambanden mellan marknadsundersökningar och finansiell prestation skulle 
kunna förklaras av att företag som presterar finansiellt dåligt genomför 
marknadsundersökningar för att förbättra sina produkter, och därmed förbättra den 
finansiella prestationen. Företag som är tillfredställda med den vinst och avkastning 
som genereras, känner möjligen ett mindre behov av marknadsundersökningar, då 
produkterna sannolikt är lönsamma och uppfyller kundernas behov och förväntningar. 
Detta skapar svagare incitament till att genomföra marknadsundersökningar. 

5.4 Target Profit 
Detta avsnitt behandlar resultatet och analysen av vilken inverkan kundstyrning och 
entreprenöriellt agerande har på tillämpningen av momenten inom Target Profit. 
Resultaten presenteras i tabeller där korrelationen mellan variablerna visas samt 
signifikansnivån för sambanden. Dessutom undersöks sambanden mellan de olika 
Target Profit-momenten och företagens finansiella prestation. 



 
RESULTAT OCH ANALYS 

 

 - 32 -

5.4.1 Target Profit vid kundstyrning och entreprenöriellt agerande 
I tabell 5:8 nedan åskådliggörs korrelationen mellan variablerna för Target Profit och de 
olika variablerna för kundstyrning och entreprenörskap.  
 

Tabell 5:8. Korrelationen mellan Target Profit-momenten  och kundstyrning samt entreprenörskap 

Långsiktiga 
lönsamhets-

krav
Lönsamhetskrav/tid

Kundstyrning i tidig fas Pearson Correlation -0,09 -0,06
Sig. (2-tailed) 0,46 0,63

n 69 66
Kundstyrning i senare fas Pearson Correlation -0,24 -0,04

Sig. (2-tailed) 0,05 0,75
n 69 66

Innovation Pearson Correlation 0,01 0,06
Sig. (2-tailed) 0,94 0,62

n 69 66
Proaktivitet Pearson Correlation 0,04 -0,10

Sig. (2-tailed) 0,73 0,42
n 68 65

Risk Pearson Correlation -0,13 -0,07
Sig. (2-tailed) 0,30 0,60

n 69 66  
 

Ur tabellen kan utläsas att det finns ett signifikant samband mellan kundstyrning i sen 
fas av produktutvecklingen och företagens långsiktiga lönsamhetskrav. Sambandet är 
negativt vilket innebär att företag som är starkt kundstyrda den sena fasen inte tar 
hänsyn till långsiktiga förändringar av marknaden när lönsamhetskraven för nya 
produkter fastställs. Detta ligger helt i linje med det resonemang som fördes i den 
teoretiska referensramen. Då kunden till exempel styr produktens pris samt har den 
största kännedomen om produktens slutgiltiga marknad, får företaget som levererar 
betydligt svårare att ta hänsyn till dessa faktorer vid fastställning av lönsamhetskraven. 
Kunden påverkar alltså faktorer som i hög grad påverkar framtida lönsamhet. Resultaten 
innebär alltså att företag kundstyrda i sen fas har svårare att tillämpa Target Profit.  
 
Däremot är inga andra samband signifikanta. Detta är intressant då proaktivitet enligt 
Georgellis et al (1999) är en av de egenskaper som utmärker entreprenöriella företag 
och att dessa därför har bättre framförhållning. Resultaten visar att proaktiviteten inte 
yttrar sig i att entreprenöriella företag sätter upp lönsamhetskraven tidigt i 
produktutvecklingsprocessen eller tar hänsyn till framtida förändringar på marknaden 
när de långsiktiga lönsamhetskraven fastställs. Detta kan förklaras av Burns (2001) teori 
om mindre företags kortsiktiga tänkande. 

5.4.2 Target Profit och företagens finansiella prestation 
I tabell 5:9 på den efterföljande sidan framgår hur företagens finansiella prestation med 
avseende på vinstmarginal och räntabilitet på totalt kapital för år 2002 påverkas av 
tillämpningen av Target Profit. 
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 Tabell 5:9. Korrelationen mellan Target Profit-momenten och finansiell prestation 

Långsiktiga 
lönsamhets-

krav
Lönsamhetskrav/tid

Vinstmarginal år 2002 Pearson Correlation -0,16 -0,09
Sig. (2-tailed) 0,20 0,49

n 66 63
Räntabilitet på totalt kapital år 2002 Pearson Correlation -0,14 -0,10

Sig. (2-tailed) 0,25 0,42
n 66 63  

 
Det finns inga samband mellan hur företagen fastställer produkternas lönsamhetskrav 
och den finansiella prestationen. Cooper & Slagmulder (1999) menar att det är viktigt 
att ta hänsyn till faktorer i produktens framtid som till exempel produktens livscykel, för 
att kunna uppskatta produktens totala livscykelkostnad samt framtida förändringar i 
försäljningspris när lönsamhetskravet fastställs. Enligt Hales & Stanely (1995) ska 
hänsyn också tas till framtida investeringsbehov. Resultaten ovan visar att trots att 
företagen gör detta kan ingen signifikant koppling till finansiell prestation finnas.  
 
Cooper & Slagmulder (1999) påpekar att om inte företagen tar hänsyn till framtida 
faktorer vid fastställning av lönsamhetskraven, löper företaget en risk att lansera 
produkter som inte är lönsamma, men också en risk att långsiktigt lönsamma produkter 
aldrig lanseras. På grund av detta borde det finnas en högre grad av korrelation mellan 
variabeln långsiktiga lönsamhetskrav och finansiell prestation. 

5.5 Target Cost 
Detta avsnitt behandlar resultatet och analysen av vilken inverkan kundstyrning och 
entreprenöriellt agerande har på tillämpningen av momenten inom Target Cost. 
Resultaten presenteras i tabeller där korrelationen mellan variablerna visas samt 
signifikansnivån för sambanden. Dessutom undersöks sambanden mellan de olika 
Target Cost-momenten och företagens finansiella prestation. 

5.5.1 Target Cost vid kundstyrning och entreprenöriellt agerande 
I tabell 5:10 nedan åskådliggörs korrelationen mellan variablerna för Target Cost och de 
olika variablerna för kundstyrning och entreprenörskap. 
 

Tabell 5:10. Korrelationen mellan Target Cost-momenten och kundstyrning samt entreprenörskap 

Fastställa 
kostnadstak 

Bibehållet 
kostnadstak och 
försäljningspris

Kostnadstak/tid

Kundstyrning i tidig fas Pearson Correlation -0,23 -0,17 -0,18
Sig. (2-tailed) 0,07 0,32 0,14

n 66 36 66
Kundstyrning i senare fas Pearson Correlation -0,10 0,27 -0,01

Sig. (2-tailed) 0,41 0,12 0,94
n 66 36 66

Innovation Pearson Correlation 0,00 -0,14 0,08
Sig. (2-tailed) 0,98 0,43 0,52

n 66 36 66
Proaktivitet Pearson Correlation 0,02 0,17 -0,15

Sig. (2-tailed) 0,88 0,33 0,25
n 65 36 65

Risk Pearson Correlation 0,04 -0,22 0,05
Sig. (2-tailed) 0,77 0,21 0,69

n 66 36 66  
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Det kan utläsas att det finns ett negativt samband mellan fastställandet av ett 
kostnadstak under produktutvecklingen för den slutgiltiga produktionskostnaden för en 
ny produkt och kundstyrning i tidig fas. Detta innebär att företag som är kundstyrda i en 
tidig fas av produktutvecklingen inte under produktutvecklingen fastställer kostnadstak 
för produktens slutgiltiga produktionskostnad. Dessa företag tillämpar alltså inte detta 
moment inom Target Cost. Det är också intressant att notera att det ett svagt samband, 
men dock ej säkerställt, mellan kundstyrda företag i den senare fasen av 
produktutvecklingen och variabeln ”Bibehållet kostnadstak och försäljningspris”. Detta 
innebär att företag som är kundstyrda i en sen fas av produktutvecklingsprocessen 
tenderar att behålla det fastställda kostnadstaket och försäljningspriset, och istället 
försöker hitta andra vägar till kostnadsreduceringar om kostnadstaket inte skulle nås.  
 
Det signifikanta samband som identifierats ovan ligger alltså i linje med det resonemang 
som förts tidigare. Kundstyrda företag har förmodligen svårare att fastställa kostnadstak 
då kunden kommer att genomföra förändringar som sannolikt kommer att påverka 
produktionskostnaderna för produkten. Dessa förändringar kommer kanske flera gånger 
under produktutvecklingens gång, vilket torde göra uppskattningar av framtida 
kostnader mycket svåra. 
 
Teorierna om hur entreprenörskap eventuellt påverkar i vilken utsträckning momenten i 
Target Cost tillämpas kan dock inte verifieras. Det förefaller inte finnas några samband 
mellan entreprenöriellt agerande och Target Cost. 

5.5.2 Target Cost och företagens finansiella prestation 
I tabell 5:11 nedan visas korrelationssambanden mellan variablerna för Target Cost och 
företagens finansiella prestation med avseende på vinstmarginal och räntabilitet på totalt 
kapital.  
 
Tabell 5:11. Korrelationen mellan Target Cost-momenten och finansiell prestation 

Fastställa 
kostnadstak 

Bibehållet 
kostnadstak och 
försäljningspris

Kostnadstak/tid

Vinstmarginal år 2002 Pearson Correlation -0,32 -0,40 -0,07
Sig. (2-tailed) 0,01 0,02 0,57

n 63 35 63
Räntabilitet på totalt kapital år 2002 Pearson Correlation -0,27 -0,29 -0,12

Sig. (2-tailed) 0,03 0,10 0,35
n 63 35 63  

 
Det kan utläsas i tabellen att det finns signifikanta samband mellan flera av Target Cost-
momenten och den finansiella prestationen. Samtliga samband är negativa vilket 
indikerar att företag som fastställer kostnadstak för den slutgiltiga produktionskostnaden 
för en ny produkt under produktutvecklingsprocessen, presterar signifikant sämre 
finansiellt än andra företag. Dessutom har de företag som behåller det fastställda 
kostnadstaket och försäljningspriset om kostnadstaket inte nås, signifikant sämre 
finansiell prestation. Detta är intressant eftersom de företag som alltså följer teorin om 
Target Costing enligt Monden (1995), Cooper & Slagmulder (1999) och Kato (1993) 
som säger att kostnadstak för nya produkter ska fastställas, och i princip aldrig får 
överskridas, presterar finansiellt sämre än andra företag. Detta går alltså mot de teorier 
av Monden (1995) och Gagne & Discenza (1995) som hävdar att Target Costing-
momenten ska leda till lönsammare produkter med högre vinstmarginaler och därmed 
finansiellt starkare företag.  
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De samband som identifierats kan dock tolkas annorlunda. De företag som sätter upp 
kostnadstak och ej fortsätter utvecklingsprojektet om de budgeterade kostnaderna 
överstiger taket, gör möjligen detta just därför att lönsamheten är låg och att företaget 
därför inte har finansiell styrka att överskrida kostnadstaket. Dessa företag har helt 
enkelt inte råd att fortsätta driva utvecklingsprojekt för produkter som de inte vet 
kommer att kunna försäljas till priser som täcker kostnaderna för produktutvecklingen. 
Att försäljningspriset inte höjs kan bero på att finansiellt svaga företag förmodligen 
verkar på hårt konkurrensutsatta marknader, vilket försvårar prishöjningar.  
 
I vilket tidsskede som kostnadstaket fastställs förefaller dock inte ha någon inverkan på 
företagens finansiella prestation. 

5.6 Value Engineering 
Detta avsnitt behandlar resultatet och analysen av vilken inverkan kundstyrning och 
entreprenöriellt agerande har på tillämpningen av Value Engineering. Resultaten 
presenteras i tabeller där korrelationen mellan variablerna visas samt signifikansnivån 
för sambanden. Dessutom undersöks sambanden mellan tillämpningen av Value 
Engineering och företagens finansiella prestation. 

5.6.1 Value Engineering vid kundstyrning och entreprenöriellt 
agerande 

I tabell 5:12 nedan åskådliggörs korrelationen mellan Value Engineering och de olika 
variablerna för kundstyrning och entreprenörskap.  
 

Tabell 5:12. Korrelationen mellan Value Engineering och kundstyrning samt entreprenörskap 

Value 
Engeneering

Kundstyrning i tidig fas Pearson Correlation 0,28
Sig. (2-tailed) 0,02

n 64
Kundstyrning i senare fas Pearson Correlation 0,28

Sig. (2-tailed) 0,02
n 64

Innovation Pearson Correlation 0,16
Sig. (2-tailed) 0,22

n 64
Proaktivitet Pearson Correlation 0,21

Sig. (2-tailed) 0,10
n 63

Risk Pearson Correlation 0,15
Sig. (2-tailed) 0,24

n 64  
 

Ut tabellen ovan kan utläsas att det finns signifikanta samband mellan tillämpningen av 
Value Engineering och kundstyrning i tidig respektive sen fas. Sambanden är positiva, 
vilket innebär att företag som är kundstyrda tillämpar Value Engineering. Detta 
stämmer överens med de resonemang som förts tidigare i teorin. Förklaringen är 
sannolikt att kundstyrda företag arbetar under specifikationer där kunden redan 
specificerat de egenskaper som anses vara mest värdeskapande. 
 
Det finns dessutom ett signifikant, positivt samband mellan Value Engineering och 
proaktivitet. Detta innebär att företag som är proaktiva tillämpar Value Engineering. 
Detta bekräftar det resonemang som fördes tidigare om att proaktiva företag förutser 
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vad kunderna efterfrågar och anpassar produkterna efter kundernas preferenser och 
betalningsvilja på ett effektivt sätt. 
 
Det ska uppmärksammas att de flesta företagen i undersökningen svarat att de i stor 
utsträckning tillämpar Value Engineering och att detta därför inte är något som endast 
tillämpas av kundstyrda eller proaktiva företag. Sambanden mellan just dessa variabler 
är dock signifikanta. 

5.6.2 Value Engineering och företagens finansiella prestation 
I tabell 5:13 nedan visas korrelationssambanden mellan Value Engineering och 
företagens finansiella prestation med avseende på vinstmarginal och räntabilitet på totalt 
kapital.  
 
 Tabell 5:13. Korrelationen mellan Value Engineering och finansiell prestation 

Value 
Engeneering

Vinstmarginal år 2002 Pearson Correlation -0,23
Sig. (2-tailed) 0,08

n 61
Räntabilitet på totalt kapital år 2002 Pearson Correlation -0,14

Sig. (2-tailed) 0,27
n 61  

 
I ovanstående tabell kan utläsas att det finns ett signifikant, negativt samband mellan 
tillämpningen av Value Engineering och företagens vinstmarginal. Sambandet med 
räntabilitet på totalt kapital är även detta negativt, men inte signifikant. De förefaller 
alltså inte som om Value Engineering är lönsamt. Value Engineering syftar enligt 
Monden (1995) och Monden & Hamada (1991) till att utveckla produkter med de 
produktegenskaper som kunderna värdesätter. Detta ska ge produkter som ger ett högt 
kundvärde till låg kostnad. Detta borde i teorin leda till högre vinstmarginal och bättre 
avkastning på ägarnas kapital. Detta stämmer dock inte med resultaten ovan. Resultaten 
kan dock bero på en subjektiv bedömning hos de företagen som besvarat frågorna. 
Företagen kan ha uppfattningen att de tar hänsyn till kundernas preferenser och därmed 
tillämpar Value Engineering. Sanningen är kanske dock att de inte tar den hänsyn under 
produktutvecklingsprocessen som en fullständig tillämpning kräver. Företagen kan 
likväl ha stor kunskap om vad kunderna efterfrågar, men att denna kunskap ej kommer 
produkten till gagn vid utvecklingsprocessen. Detta kan i sin tur bero på att företagen 
inte i tillräckligt stor utsträckning samarbetar mellan olika företagsfunktioner och 
kompetensområden som Cooper (1994) förespråkar. Kunskapen om kundernas 
preferenser kan till exempel finnas hos marknadsfunktionen, men inte komma till 
utvecklingsfunktionens kännedom, vilket kan leda till att produkten aldrig får de 
egenskaper som kunden efterfrågar och därmed lönsamhetsmässigt inte uppnår full 
potential. 

5.7 Regressionsanalys 
Denna del avser att undersöka huruvida relationen mellan Target Costing-processens 
olika huvudmoment och finansiell prestation påverkas av olika nivåer av 
entreprenöriellt agerande och kundstyrning. De samband som söks är av linjär karaktär, 
varför regressionsanalyser används som analysmetod. Eftersom flera oberoende 
variabler undersöks används så kallad multipel regressionsanalys. 
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I nedanstående figur 5:1 visas en mer detaljerad bild av den teoretiska modell som 
behandlats i den teoretiska referensramen. Figuren består av de oberoende, modererande 
samt beroende variablerna. De tidigare variablerna vinstmarginal och räntabilitet på 
totalt kapital har kopplats samman till en ny variabel som benämns ”Finansiell 
prestation”.  
 
En modererande variabel innebär att regressionen endast utförs med de företag som 
uppfyller de villkor som satts upp på variabeln. I regressionerna tas även antalet 
anställda med som en oberoende variabel. Detta för att undersöka eventuell inverkan av 
företagets storlek. Denna variabel tas dock inte upp i modellen nedan.  
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· Risk
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Figur 5:1. De oberoende, modererande och beroende variablerna insatta i den teoretiska modellen 

5.7.1 Target Price 
Det första momentet i Target Costing-processen som behandlas är Target Price. 
Sambanden mellan de oberoende variabler som tillhör detta moment av Target Costing-
processen och företagens finansiella prestation undersöks vid olika nivåer på 
kundstyrning och entreprenöriellt agerande. 
 
Modererande variabel: Kundstyrning i tidig fas 
I tabell 5:14 nedan anges sammanfattande resultat för den första modellen. Denna 
modell är framtagen med kundstyrning i tidig fas som modererande variabel.  
 
Tabell 5:14. Sammanfattning av modell för Target Price och finansiell prestation under låg grad av 
kundstyrning i tidig fas 

R

Modell Kundstyrning i tidig fas <= 3,70 R-kvadrat
Justerad 
R-kvadrat Sign.

1 0,49 0,24 0,13 0,105  
 

Det kan utläsas av tabellen ovan att modellen har en förklarningsgrad på 0,24, vilket 
innebär att de oberoende variablerna förklarar 24 % av den beroende variabeln. Detta 
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kan utläsas i ”R-kvadrat”. Modellen är på gränsen till att vara signifikant på 10 % 
signifikansnivå. Chansen att resultaten beror på slumpen är alltså relativt låg. 
 
I tabell 5:15 nedan visas mer ingående hur de oberoende variablerna påverkar den 
finansiella prestationen under låg grad av kundstyrning.  
 
Tabell 5:15. De oberoende Target Price-variablernas påverkan på den finansiella prestationen under låg 
grad av kundstyrning i tidig fas 

Ostandardiserade 
Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter t Sign.

B Std. Error Beta
(Konstant) 25,19 10,98 2,29 0,030
Värdebaserad prissättning 1,56 2,00 0,14 0,78 0,444
Fastställning av pris och egenskaper/tid -0,62 2,20 -0,05 -0,28 0,781
Marknadsundersökningar -4,41 1,70 -0,47 -2,60 0,015
Antal anställda -0,04 0,08 -0,08 -0,47 0,639  
 
Det kan utläsas i kolumnen längst till höger i tabellen ovan att tillämpningen av 
marknadsundersökningar har signifikant påverkan på den finansiella prestationen i 
företag som är svagt kundstyrda i en tidig fas av produktutvecklingen. Detta eftersom 
signifikansen är mycket mindre än 10 %. Sambandet är negativt, vilket står att utläsa i 
”B” respektive ”Beta”-kolumnen i tabell 5:15. ”B” respektive ”Beta” anger lutningen på 
regressionslinjen. Resultatet bekräftar vad som erhölls vid korrelationsanalysen mellan 
variabeln ”Marknadsundersökningar” och företagens finansiella prestation med 
avseende på vinstmarginal och räntabilitet på totalt kapital. Som tidigare noterats i 
kapitel 5.3.2 är inte detta i linje med Target Costing teorin.  
 
En regressionsanalys med samma oberoende variabler som angetts ovan genomfördes 
också för hög grad av kundstyrning i tidig fas, det vill säga för de företag som har ett 
värde på denna variabel som överstiger medianen på 3,7. Denna modell var dock inte 
signifikant. Det kan därför konstateras att det under svag grad av kundstyrning i tidig 
fas har inverkan på hur tillämpningen av momenten i Target Price påverkar företagens 
finansiella prestation, men att samband inte kan påvisas vid högre grad av tidig 
kundstyrning. 
 
En tänkbar förklaring till att företag som tillämpar marknadsundersökningar har 
signifikant sämre lönsamhet kan vara företag med dålig lönsamhet försöker ta till dessa 
medel för att förbättra träffsäkerheten i sina produkter mot kunderna och därmed i 
förlängningen förbättra lönsamheten. Företag som har god lönsamhet har möjligen 
redan välutvecklade produkter som uppfyller kundernas behov, och har därmed svagare 
incitament att genomföra marknadsundersökningar. Det kan tänkas att företag som i stor 
utsträckning genomför markandsundersökningar hamnar i en situation där företaget 
försöker tillfredställa kundernas samtliga önskemål. Detta kan enligt Ax & Ask (1995) 
innebära att dessa företag lätt får en för stor produktportfölj, vilket kan leda till ökade 
kostnader för administration och övriga icke-värdeskapande aktiviteter, vilket påverkar 
den finansiella prestationen negativt. 
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Modererande variabel: Kundstyrning i sen fas 
I tabell 5:16 nedan anges sammanfattande resultat för den modell som är framtagen med 
kundstyrning i sen fas som modererande variabel.  
 
Tabell 5:16. Sammanfattning av modell för Target Price och finansiell prestation under låg grad av 
kundstyrning i sen fas 

R

Modell Kundstyrning i sen fas <= 3,67 R-kvadrat
Justerad 
R-kvadrat Sign.

1 0,59 0,34 0,26 0,006  
 

Det kan utläsas av tabellen ovan att modellen har en högre förklaringsgrad (”R-
kvadrat”) än modellen ovan. De oberoende variablerna förklarar 34 % av den beroende 
variabeln. Modellen har en mycket hög signifikans, vilket innebär att sannolikheten för 
att resultaten beror av slumpen är mycket liten. 
 
I tabell 5:17 nedan visas mer ingående hur de oberoende variablerna påverkar den 
finansiella prestationen under låg grad av kundstyrning i sen fas.  
 
Tabell 5:17. De oberoende Target Price-variablernas påverkan på den finansiella prestationen under låg 
grad av kundstyrning i sen fas 

Ostandardiserade 
Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter t Sign.

B Std. Error Beta
(Konstant) 25,60 9,36 2,73 0,010
Värdebaserad prissättning 2,92 1,62 0,27 1,80 0,081
Fastställning av pris och egenskaper/tid -0,75 1,66 -0,07 -0,45 0,653
Marknadsundersökningar -5,54 1,44 -0,57 -3,86 0,001
Antal anställda -0,05 0,06 -0,12 -0,83 0,414  
 
I ovanstående tabell står att utläsa att värdebaserad prissättning och 
marknadsundersökningar har signifikant inverkan på lönsamheten då företagen är svagt 
kundstyrda i sen fas av produktutvecklingsprocessen. Värdebaserad prissättning har 
positiv inverkan på lönsamheten, medan marknadsundersökningar återigen visar upp ett 
negativt samband med den finansiella prestationen. Intressant är att konstatera att det i 
korrelationsanalyserna inte fanns några signifikanta samband mellan värdebaserad 
prissättning och vinstmarginal eller räntabilitet på totalt kapital, men att detta i denna 
analys alltså visar sig vara fallet. Resultatet innebär att värdebaserad prissättning har 
positiva effekter på den finansiella prestationen vid låg grad av kundstyrning i sen fas. 
Detta stämmer med det teoretiska resonemanget eftersom en kund under dessa villkor 
inte påverkar ett företags priser eller produkters egenskaper, varför dessa är under 
företagets kontroll och värdebaserad prissättning kan tillämpas.  
 
En regressionsanalys med samma oberoende variabler som angetts ovan genomfördes 
också för hög grad av kundstyrning i sen fas, det vill säga för de företag som har ett 
värde på denna variabel som överstiger medianen på 3,67. Denna modell var dock inte 
signifikant. Det kan därför konstateras att det under svag grad av kundstyrning i sen fas 
har inverkan på hur tillämpningen av momenten i Target Price påverkar företagens 
finansiella prestation, men att samband inte kan påvisas vid högre grad av sen 
kundstyrning. 
 



 
RESULTAT OCH ANALYS 

 

 - 40 -

De resultat som framkommit vad gäller värdebaserad prissättning förefaller rimliga. 
Precis som diskuterats i den teoretiska referensramen torde hårt kundstyrda företag ha 
svårt att tillämpa värdebaserad prissättning. Därför förefaller det logiskt att svagare 
kundstyrda företag i sen fas kan tillämpa värdebaserad prissättning med framgångsrikt 
resultat. Detsamma borde också ha gällt för svagt kundstyrda företag i tidig fas enligt 
samma resonemang, men detta samband var alltså inte signifikant. 
 
Det finns inga signifikanta regressionsmodeller med entreprenörskap som modererande 
variabler. Detta innebär att det inte kan påvisas att entreprenöriellt agerande har några 
effekter på hur tillämpningen av Target Price-momenten påverkar företags finansiella 
prestation. 

5.7.2 Target Profit 
I denna del behandlas Target Profit. Sambanden mellan de oberoende variabler som 
tillhör detta moment av Target Costing-processen och företagens finansiella prestation 
undersöks vid olika nivåer på kundstyrning och entreprenöriellt agerande. 
 
Modererande variabel: Kundstyrning i tidig respektive sen fas 
Det finns inga signifikanta regressionsmodeller med kundstyrning i tidig och sen fas 
som modererande variabler. Detta innebär att det inte kan påvisas att kundstyrning har 
några effekter på hur tillämpningen av Target Profit-momenten påverkar företags 
finansiella prestation. 
 
Modererande variabel: Innovation 
I tabell 5:18 nedan anges sammanfattande resultat för den modellen som är framtagen 
med innovation som modererande variabel.  
 
Tabell 5:18. Sammanfattning av modell för Target Profit och finansiell prestation under låg grad av 
innovation 

R

Modell Innovation <= 3,5 R-kvadrat
Justerad 
R-kvadrat Sign.

1 0,35 0,13 0,05 0,200  
 

Det kan utläsas av tabellen ovan att modellen har en förklaringsgrad på 13 %. Modellen 
har en låg signifikansnivå, vilket innebär att sannolikheten för att resultaten beror av 
slumpen är något högre än de tidigare analyserna. Modellen är alltså inte signifikant på 
10 % signifikansnivå. Modellen presenteras likväl eftersom det visade sig att denna 
modererande variabel gav intressanta resultat. Se analysen på den efterföljande sidan. 
 
Tabell 5:19. De oberoende Target Profit-variablernas påverkan på den finansiella prestationen under låg 
grad av innovation 

Ostandardiserade 
Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter t Sign.

B Std. Error Beta
(Konstant) 30,61 12,35 2,48 0,018
Långsiktigt lönsamhetskrav -5,19 2,80 -0,30 -1,86 0,072
Lönsamhetskrav/tid -0,86 1,73 -0,08 -0,50 0,620
Antal anställda -0,09 0,11 -0,13 -0,80 0,427  
 
Tabell 5:19 ovan visar att variabeln ”Långsiktiga lönsamhetskrav” ger en signifikant 
negativ påverkan på den finansiella prestationen i företag med låg grad av innovation. 
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Detta stämmer alltså inte överens med teorierna av Cooper & Slagmulder (1999), Kato 
(1993) och Hales & Stanley (1996). De menar att lönsamhetskraven ska sättas 
långsiktigt och att hela produktens livscykel ska tas med i beräkningarna för att 
produktens lönsamhet ska stämma överens med hela företagets vinstplanering. Detta 
borde i teorin innebära att nya produkter blir mer lönsamma och därmed leder till 
finansiellt starkare företag. Detta överensstämmer alltså inte på företag som är svagt 
innovativa. 
 
Svagt innovativa företag lanserar få produkter samt gör få förändringar av de nuvarande 
produkterna. Detta innebär att de förmodligen generellt har produkter som har långa 
livscykler och därför inte frekvent behöver lansera nya produkter för att ha en väl 
sammansatt produktportfölj. Utifrån detta kan ovanstående negativa samband eventuellt 
kopplas, då långa produktlivscykler innebär att företag vid tillämpning av Target Price 
tvingas ta hänsyn till förändringar i produktens marknadssituation som ligger långt fram 
i tiden. Detta kan vara svårt, vilket därmed kan leda till att lönsamhetskraven sätts 
felaktigt och slutligen påverka den finansiella prestationen negativt.  
 
I tabell 5:20 nedan anges sammanfattande resultat för en modell med innovation som 
modererande variabel. I detta fall undersökts företagen med hög nivå av innovation, det 
vill säga de företag som har ett värde på innovationsvariabeln över 3,5. 
 
Tabell 5:20. Sammanfattning av modell för Target Profit och finansiell prestation under hög grad av 
innovation 

R

Modell Innovation > 3,5 R-kvadrat
Justerad 
R-kvadrat Sign.

1 0,50 0,25 0,14 0,116  
 
Det kan utläsas av tabellen ovan att de oberoende variablerna förklarar 25 % av den 
beroende variabeln. Modellen har en signifikansnivå som ligger något över den uppsatta 
gränsen på 10 %. Detta innebär att modellen inte är signifikant, men resultaten är likväl 
intressanta att kommentera. 
 
Tabell 5:21. De oberoende Target Profit-variablernas påverkan på den finansiella prestationen under hög 
grad av innovation 

Ostandardiserade 
Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter t Sign.

B Std. Error Beta
(Konstant) -8,41 12,47 -0,67 0,508
Långsiktigt lönsamhetskrav 6,58 3,65 0,38 1,80 0,086
Lönsamhetskrav/tid -2,80 2,16 -0,28 -1,30 0,209
Antal anställda 0,10 0,09 0,25 1,09 0,288  
 
Tabell 5:21 ovan visar att variabeln ”Långsiktiga lönsamhetskrav” ger signifikant 
inverkan på lönsamheten. Detta samband är positivt, vilket skiljer sig från resultaten av 
analysen som genomfördes under låg grad av innovation. Denna skillnad är intressant 
då det förefaller som om graden av innovation påverkar hur tillämpningen av Target 
Profit påverkar den finansiella prestationen i företagen. Den diskussion som fördes i 
kapitel 3.5 om att innovativa företag har bättre förutsättningar för Target Costing-
processen i kraft av att de utvecklar fler produkter, bekräftas till viss del av dessa 
resultat. Innovativa företag utvecklar enligt Georgellis et al (1999) ett större antal nya 
produkter än icke-innovativa företag och har då enligt ovanstående resultat bättre 
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förutsättningar för förbättrad finansiell prestation med Target Profit-momentet av Target 
Costing processen.  
 
Skillnaderna som påvisats mellan svagt och starkt innovativa företag kan också 
möjligen förklaras av att starkt innovativa företag kan ha lättare kan genomföra den typ 
av produktportföljanalys som Monden (1995) behandlar. Denna innebär att en 
långsiktig sammansättning av produkterna skapas genom att en balans mellan de 
produkter som genererar pengar och de som kräver investeringar uppnås. Ett företag 
som utvecklar fler produkter har sannolikt lättare att balansera denna portfölj framförallt 
inom marknader som karaktäriseras av korta produktlivscykler. Detta eftersom sådana 
marknader kräver att företagen frekvent måste ersätta gamla produkter med nya. 
Produktportföljtänkandet kopplas samman med den finansiella prestationen då 
fastställandet av nya produkters vinstkrav till en del baseras på nuvarande produkters 
positioner.  

5.7.3 Target Cost 
Nedan behandlas Target Cost-momentet i Target Costing processen. Sambanden mellan 
de oberoende variabler som tillhör detta moment och företagens finansiella prestation 
undersöks vid olika nivåer på kundstyrning och entreprenöriellt agerande. 
 
Modererande variabel: Kundstyrning i tidig respektive sen fas 
Det finns inga signifikanta regressionsmodeller med kundstyrning i tidig och sen fas 
som modererande variabler. Detta innebär att det inte kan påvisas att kundstyrning har 
några effekter på hur tillämpningen av Target Cost-momenten påverkar företags 
finansiella prestation. 
 
Modererande variabel: Innovation 
I tabell 5:22 nedan anges ett sammanfattande resultat för den modell som är framtagen 
med innovation som modererande variabel.  
 

Tabell 5:22. Sammanfattning av modell för Target Cost och finansiell prestation under låg grad av 
innovation 

R

Modell Innovation <= 3,5 R-kvadrat
Justerad 
R-kvadrat Sign.

1 0,65 0,43 0,26 0,082  
 

Ur tabellen ovan kan utläsas att modellen har en förklaringsgrad på 43 %, vilket är 
förhållandevis starkt, med tanke på att modellen innehåller relativt få oberoende 
variabler. Modellen är signifikant på 10 % signifikansnivå. 
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I tabell 5:23 nedan visas hur de oberoende variablerna påverkar den finansiella 
prestationen under låg grad av innovation. 
 
Tabell 5:23. De oberoende Target Cost-variablernas påverkan på den finansiella prestationen vid låg grad 
av innovation 

Ostandardiserade 
Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter t Sign.

B Std. Error Beta
(Konstant) 115,62 43,74 2,64 0,019
Fastställa kostnadstak 1,64 5,99 0,07 0,27 0,788
Bibehållet kostnadstak/försäljningspris -17,87 7,46 -0,64 -2,40 0,031
Kostnadstak/tid -13,77 7,06 -0,47 -1,95 0,07
Antal anställda -0,08 0,19 -0,09 -0,42 0,683  
 
Ur tabellen ovan går att utläsa att företags finansiella prestation, vid tillämpning av 
variablerna ”Kostnadstak/tid” och ”Bibehållet kostnadstak/försäljningspris”, påverkas 
signifikant negativt i de företag som i låg grad är innovativa. Det negativa sambandet 
för variabeln ”Kostnadstak/tid” innebär att företag som till låg grad är innovativa, 
presterar sämre finansiellt om företagen tidigt i produktutvecklingsprocessen fastställer 
ett kostnadstak för den slutgiltiga produktionskostnaden för nya produkter. Det negativa 
sambandet för variabeln ”Bibehållet kostnadstak/försäljningspris” innebär att företag 
som till låg grad är innovativa, presterar sämre finansiellt om företagen bibehåller det 
uppsatta kostnadstaket samt det fastställda försäljningspriset om kostnadstaket ej skulle 
uppnås vid de första kostnadsreduceringsförsöken. 
 
I tabell 5:24 nedan anges sammanfattande resultat för regressionsmodellen med hög 
nivå av innovation som modererande variabel. Det vill säga, endast de företag som har 
ett värde på innovationsvariabeln över medianen 3,5 tas med i modellen. 
 
Tabell 5:24. Sammanfattning av modell för Target Cost och finansiell prestation under hög grad av 
innovation 

R

Modell Innovation > 3,5 R-kvadrat
Justerad 
R-kvadrat Sign.

1 0,64 0,41 0,20 0,176  
 
Ur tabellen ovan kan utläsas att modellen har en hög förklaringsgrad på 41 % och en 
justerad förklaringsgrad på 20 %. Modellen har en signifikans på 17.6 % vilket innebär 
att modellen inte är signifikant, men resultatet av denna modell är likväl intressant att 
diskutera.  
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I tabell 5:25 nedan visas hur de oberoende variablerna påverkar den finansiella 
prestationen under hög grad av innovation. 
 
Tabell 5:25. De oberoende Target Cost-variablernas påverkan på den finansiella prestationen vid hög 
grad av innovation 

Ostandardiserade 
Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter t Sign.

B Std. Error Beta
(Konstant) 32,99 17,01 1,94 0,079
Fastställa kostnadstak 2,20 3,19 0,22 0,69 0,504
Bibehållet kostnadstak/försäljningspris -6,13 3,98 -0,57 -1,54 0,152
Kostnadstak/tid -7,91 4,08 -0,50 -1,94 0,08
Antal anställda 0,29 0,14 0,65 2,06 0,064  
 
Ur ovanstående tabell kan utläsas att variabeln ”Kostnadstak/tid” har ett negativt 
signifikant samband med företags finansiella prestation om företagen är innovativa i 
hög grad. Det innebär att företag som även till hög grad är innovativa, presterar 
finansiell sämre om de tidigt i produktutvecklingsprocessen fastställer ett kostnadstak 
för den slutgiltiga produktionskostnaden för produkten. Det kan också utläsas i tabellen 
ovan att större företag med fler antal anställda ger ett positivt samband med den 
finansiella prestationen för innovativa företag. 
 
I de två ovanstående modellerna står det alltså att utläsa att både för svagt och starkt 
innovativa företag leder ett tidigt fastställande av kostnadstak till svag finansiell 
lönsamhet. Den diskussion som fördes i teorikapitlet 3.2.3, att innovativa företag i kraft 
av sin innovationsförmåga skulle ha bättre förutsättningar för att tillämpa Target Cost, 
kan således inte bekräftas. Resultatet ovan kan istället möjligen förklaras av att företag 
med sämre finansiell prestation i större utsträckning än andra företag behöver sätta upp 
kostnadstak tidigt i produktutvecklingen då företagen inte har finansiell styrka att 
genomföra kostsamma produktutvecklingsprojekt. Detta resonemang torde gälla för 
svagt innovativa såväl som starkt innovativa företag med svag lönsamhet. Intressant att 
konstatera är dock att variabeln ”Bibehållet kostnadstak och försäljningspris” inte 
signifikant påverkar lönsamheten för starkt innovativa företag. En förklaring till detta 
kan vara att starkt innovativa företag hittar lösningar på hur problem ska lösas för att 
kunna undvika att uppsatta kostnadstak ska behöva överskridas och att 
försäljningspriset ska behöva höjas. Därför är det möjligt att dessa företag klarar av att 
tillämpa denna del av Target Cost på ett bättre sätt än svagt innovativa företag.  
 
Fortsättningsvis finns det fog att anta att företag som presterar finansiellt sämre, verkar 
på hårt pressade marknader med hård priskonkurrens och kan således förmodligen inte 
höja försäljningspriset, även om detta skulle vara nödvändigt för att vara i linje med 
företagets långsiktiga lönsamhetsstrategi. Det förefaller som detta har en större negativ 
påverkan på svagt innovativa företag än på starkt innovativa företag. Detta kan förklaras 
av det resonemang som fördes ovan om innovativa företags förmåga att hitta andra 
vägar än till exempel högre försäljningspris för att uppnå de uppsatta målen för 
finansiell prestation. 
 
Det ska dock noteras att även den senare modellen indikerar ett negativt samband även 
för variabeln ”Bibehållet kostnadstak och försäljningspris” för starkt innovativa företag, 
men att sambandet alltså inte är signifikant.  
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Större företag som är starkt innovativa presterar finansiellt bättre än mindre företag. 
Detta kan bero på att större företag generellt har mer resurser att satsa på nya produkter, 
vilket förbättrar förutsättningarna att få fram lönsamma produkter. 
 
Det ska dock beaktas att den senare modellen i tabell 5:24 inte når upp till 
signifikansnivån  
10 %. 

5.7.4 Value Engineering 
Nedan behandlas Value Engineering-momentet i Target Costing-processen. Sambanden 
mellan detta moment och företagens finansiella prestation undersöks vid olika nivåer på 
kundstyrning och entreprenöriellt agerande. 
 
Modererande variabel: Kundstyrning i tidig fas 
I tabell 5:26 nedan anges sammanfattande resultat för regressionsmodellen med svag 
grad av kundstyrning i tidig fas som modererande variabel.  
 
Tabell 5:26. Sammanfattning av modell för Value Engineering och finansiell prestation under låg grad av 
kundstyrning i tidig fas 

R

Modell kundstyrning i tidig fas <= 3,7 R-kvadrat
Justerad 
R-kvadrat Sign.

1 0,47 0,22 0,17 0,027  
 
Ur tabellen ovan kan utläsas att modellen har en förklaringsgrad på 22 %, vilket innebär 
att variablerna ”Value Enginering” och ”Antalet anställda” förklarar 22 % av den 
finansiella prestationen. Modellen är också starkt signifikant. 
 
I tabell 5:27 nedan visas hur de oberoende variablerna påverkar den finansiella 
prestationen under låg grad av kundstyrning.  
 
Tabell 5:27. Påverkan av Value Engineering på den finansiella prestationen under låg grad av 
kundstyrning i tidig fas 

Ostandardiserade 
Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter t Sign.

B Std. Error Beta
(Konstant) 42,89 12,19 3,52 0,001
Value Engeneering -7,05 2,75 -0,42 -2,57 0,016
Antal anställda -0,07 0,07 -0,17 -1,05 0,302  
 
Det kan utläsas i tabellen ovan att tillämpningen av Value Engineering har signifikant, 
negativ påverkan på den finansiella prestationen i företag som är svagt kundstyrda i en 
tidig fas av produktutvecklingen. Detta resultat stämmer överens med resultaten i 
kapitel 5.6.2 om korrelationen mellan Value Engineering och vinstmarginal.  
 
En regressionsanalys med samma oberoende variabler som ovan genomfördes även för 
hög grad av kundstyrning i tidig fas. Denna modell visade sig dock inte vara signifikant. 
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Modererande variabel: Kundstyrning i sen fas 
I tabell 5:28 nedan anges sammanfattande resultat för regressionsmodellen med svag 
grad av kundstyrning i sen fas som modererande variabel.  
 
Tabell 5:28. Sammanfattning av modell för Value Engineering och finansiell prestation under låg grad av 
kundstyrning i sen fas 

R

Modell Kundstyrning i sen fas <= 3,67 R-kvadrat
Justerad 
R-kvadrat Sign.

1 0,59 0,35 0,31 0,001  
 
Ur tabellen ovan kan utläsas att modellen förklarar 35 % av den beroende variabeln och 
att modellen är starkt signifikant.  
 
I tabell 5:29 kan utläsas att Value Engineering-variabelns påverkan på den finansiella 
prestationen är starkt signifikant under låg grad av kundstyrning i sen fas. Sambandet är 
negativt, vilket är i linje med vad som presenterats tidigare. 
 
Tabell 5:29. Value Engineering-variabelns påverkan på den finansiella prestationen under låg grad av 
kundstyrning i sen fas 

Ostandardiserade 
Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter t Sign.

B Std. Error Beta
(Konstant) 46,30 9,38 4,93 0,000
Value Engeneering -8,48 2,04 -0,58 -4,15 0,000
Antal anställda -0,04 0,06 -0,10 -0,76 0,455  
 
Att tillämpa Value Engineering förfaller inte leda till förbättrad finansiell prestation, 
utan snarare tvärtom. Precis som diskuterats tidigare i kapitel 5.6.2 stämmer inte detta 
överens med de teorier som diskuterats i den teoretiska referensramen om att Value 
Engineering ska generera produkter med egenskaper som kunder efterfrågar, vilket i 
förlängningen ska leda till lönsammare företag. 
 
Svag grad av kundstyrning i både tidig och sen fas av produktutvecklingen innebär att 
tillämpning av Value Engineering leder till finansiellt sämre presterande företag. Inga 
modeller med stark grad av kundstyrning är dock signifikanta.  
 
De negativa, signifikanta samband som identifieras kan eventuellt förklaras av liknande 
orsaker som tidigare berörts angående marknadsundersökningars negativa inverkan på 
den finansiella prestationen. En omfattande Value Engineering-analys kan möjligen 
innebära att företaget försöker att tillfredställa alla kunders olika önskemål. Till exempel 
kan problem möjligen uppstå då avvägningar ska göras mellan vilka produktegenskaper 
som företaget ska satsa på.  Detta kan enligt Ax & Ask (1995) leda till att företaget får 
en för stor produktportfölj, vilket kan leda till ökade kostnader för administration och 
övriga icke-värdeskapande aktiviteter, vilket påverkar den finansiella prestationen 
negativt. 
 
Sambandet kan även här analyseras ur ett annat perspektiv. De företag som idag har låg 
finansiell prestation försöker möjligen tillämpa Value Engineering för att förbättra den 
finansiella prestationen genom att eliminera egenskaper som inte tillför kunden något 
mervärde. De företag som anser att den finansiella prestationen i dagsläget är 
tillfredställande anser då att företaget inte i samma utsträckning som andra företag 
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behöver fokusera på de aspekter av produktutvecklingen som Value Engineering 
innebär. 
 
Modererande variabel: Innovation 
I tabell 5:30 nedan anges sammanfattande resultat för regressionsmodellen med stark 
grad av innovation som modererande variabel. 
 
Tabell 5:30. Sambandet mellan variabeln Value Engineering och finansiell prestation under hög grad av 
innovation 

R

Modell Innovation >3,5 R-kvadrat
Justerad 
R-kvadrat Sign.

1 0,61 0,37 0,31 0,008  
 

Ur tabellen ovan kan utläsas att modellen förklarar 37 % av den beroende variabeln och 
att modellen är starkt signifikant, då den valda signifikansnivån är 10 %. Sambandet är 
precis som tidigare redovisats negativt. 
 
Tabell 5:31. Value Engineering-variabelns påverkan på den finansiella prestationen under hög grad av 
innovation 

Ostandardiserade 
Koefficienter

Standardiserade 
Koefficienter t Sign.

B Std. Error Beta
(Konstant) 40,52 11,51 3,52 0,002
Value Engeneering -7,33 2,18 -0,60 -3,36 0,003
Antal anställda 0,01 0,07 0,03 0,15 0,882  
 
Ur tabell 5:31 ovan går att utläsa att företags finansiella prestation, vid tillämpning av 
Value Engineering, påverkas signifikant negativt om företagen i hög grad har en 
innovativ produktutveckling. Detta går emot resonemanget i den teoretiska 
referensramen som baserats på Glancey (1998) teori om att entreprenörer har en god 
förmåga vad gäller att fatta strategiskt viktiga beslut med avseende på allokering av 
begränsade resurser. Därför borde entreprenörer också kunna ha en bättre förmåga att 
fördela företagets resurser på de egenskaper som kunderna efterfrågar. Resultaten ovan 
visar dock att detta inte verkar stämma. En förklaring till detta kan vara att Value 
Engineering-momentet inom Target Costing-processen är alltför strukturerad för att 
passa innovativa företag som eventuellt föredrar ett friare arbetssätt med mindre 
inrutade steg. Innovativa företag torde vilja anpassa lösningar till varje uppkommet 
problem, och inte utgå ifrån någon standardiserad mall som Value Engineering innebär.  
 
För företag med låg innovationskapacitet fanns ingen signifikant regressionsmodell. En 
förklaring till att just innovativa företag får signifikant sämre lönsamhet då Value 
Enginering tillämpas kan möjligen bero på att antal nya produkter är större. Detta 
eftersom företag som har ett stort antal produkter sannolikt får svårare att tillämpa 
Value Engineering för samtliga produkter eftersom detta sannolikt tar stora resurser i 
anspråk. För dessa företag är det därför möjligen bättre att endast uppskatta vad 
kunderna efterfrågar istället för att göra en komplett analys som Value Engineering 
innebär. Företag med färre antal produkter bör rimligen vara mer känsliga för att 
kundernas preferenser verkligen uppfylls. Därför kan Value Engineering vara mer 
fördelaktigt för dessa företag.  
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6. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer de slutsatser som framkommit ur analysen att kortfattat 
presenteras. Slutsatserna presenteras utifrån undersökningens syften. 
 
Det första syftet med denna undersökning var att besvara frågan om i vilken 
utsträckning svenska tillverkande företag med 20-100 anställda tillämpar 
huvudmomenten i Target Costing-processen, samt huruvida tillämpningen beror på 
företagens storlek. Undersökningens resultat visar att, de tre huvudmomenten Target 
Price, Target Profit och Target Cost, tillämpas i cirka 15-30 % av företagen, medan det 
fjärde momentet, Value Engineering, tillämpas i cirka 90 % av företagen. Samtliga 
moment tillämpas i större utsträckning i medelstora företag, det vill säga företag med 50 
anställda eller fler, än i små företag. Inget företag i undersökningen tillämpar samtliga 
delar i Target Costing-processen. I studien av Borgernäs & Fridh (2003) tillämpade 
cirka 17 % av företagen hela Target Costing-processen. Denna studie genomfördes på 
företag med i genomsnitt 170 anställda, vilket alltså innebär att Target Costing-
processen tillämpas i större utsträckning ju större företagen är. 
 
I det andra delsyftet undersöktes huruvida kundstyrning i tidig och sen fas samt 
entreprenöriellt agerande påverkar i vilken omfattning huvudmomenten i Target 
Costing-processen tillämpas. Det framkom att det finns ett samband mellan att vara ett 
riskbenäget företag och att tillämpa värdebaserad prissättning, vilket kan innebära att 
företagen upplever att värdebaserad prissättning involverar ett större risktagande. 
Dessutom visade det sig att företag som är starkt kundstyrda i den sena fasen av 
produktutvecklingen inte tar hänsyn till långsiktiga förändringar av marknaden när 
lönsamhetskraven för nya produkter fastställs. Fortsättningsvis kan konstateras att 
företag som är kundstyrda i en tidig fas av produktutvecklingen inte fastställer 
kostnadstak för produktens slutgiltiga produktionskostnad. Kundstyrda och proaktiva 
företag tillämpar Value Engineering i stor utsträckning. 
 
I det tredje delsyftet undersöktes huruvida samband fanns mellan tillämpning av 
huvudmomenten i Target Costing-processen och den finansiella prestationen. 
Tillämpning av marknadsundersökningar leder till finansiellt sämre presterande företag, 
både vad gäller vinstmarginal och räntabilitet på totalt kapital. Tillämpning av 
momenten i Target Cost och Value Engineering leder även till sämre finansiell 
prestation. 
 
I det fjärde delsyftet undersöktes huruvida relationen mellan Target Costing-processens 
olika huvudmoment och finansiell prestation påverkas av olika nivåer av 
entreprenöriellt agerande och kundstyrning. Det kan konstateras att vid låg grad av 
kundstyrning i tidig och sen fas, finns negativa samband mellan 
marknadsundersökningar och den finansiella prestationen. För företag som är svagt 
kundstyrda i sen fas har värdebaserad prissättning dock positiv inverkan på den 
finansiella prestationen. Det förefaller som om olika grad av innovation påverkar den 
finansiella prestationen i företag som har långsiktighet vid fastställning av 
lönsamhetskraven. Vid låg grad av innovation leder långsiktigheten till försämrad 
lönsamhet, medan långsiktigheten vid hög grad av innovation leder till förbättrad 
lönsamhet. För både svagt och starkt innovativa företag leder ett tidigt fastställande av 
kostnadstak till svag finansiell lönsamhet. För företag som är svagt kundstyrda innebär 
tillämpning av Value Engineering att den finansiella prestationen försämras. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel vidareutvecklas de analyser och slutsatser som framkommit i tidigare 
kapitel. En avslutande diskussion förs även om de metodval som används i 
undersökningen. Författarna ger också förslag på fortsatt forskning inom området. 
 
Innan arbetet med denna uppsats påbörjades var det författarnas uppfattning att 
tillämpningen av Target Costing i svenska mindre tillverkande företag skulle vara 
begränsad. Denna uppfattning baserades på en tidigare studie inom området, och 
bekräftades också av denna undersökning där inget företag tillämpar samtliga moment i 
Target Costing-processen. Däremot tillämpas vissa moment enskilt. Detta har 
förmodligen många anledningar. Det kan till exempel bero på att kunskapen inom 
området är dåligt utbredd inom mindre företag, utvecklingen av produkter sker i mindre 
omfattning än i större företag, samt att företagen är finansiellt svagare, vilket kan tvinga 
fram kostnadsbaserad prissättning.  
 
Mindre företag har säkert svårare att hålla längre framförhållning, vilket försvårar 
långsiktigt tänkande då lönsamhetskraven ska fastställas. Många mindre företag vet till 
exempel inte ens hur efterfrågan av produkterna kommer att se ut under en så kort 
tidsperiod som några månader. Att då behöva ta hänsyn till hela produktens livscykel 
vid fastställande av lönsamhetskraven förefaller vara en övermäktig uppgift för många 
företag. 
 
Resultatet som erhållits stämmer i en del fall inte överens med de teorier om Target 
Costing som presenterats. En tänkbar orsak till detta kan vara att mindre företag inte 
arbetar på ett så strukturerat sätt som Target Costing-processen kräver, utan tar andra 
mer ostrukturerade vägar till framgång. Target Costing-processen behöver därför säkert 
anpassas till varje enskilt företag. En annan förklaring kan vara att företagen i 
undersökningen endast tillämpar vissa huvudmoment, och ofta endast vissa variabler av 
huvudmomenten, vilket innebär att företaget inte får en fullständig Target Costing-
process. 
 
Kundstyrning och entreprenörskap påverkar till viss del hur Target Costing tillämpas 
samt hur detta påverkar den finansiella prestationen. Några av dessa samband stämde 
överens med den diskussion som förts i teorin, medan andra samband inte kunde 
bekräftas eller rent av helt gick emot teorin. De, ur ett Target Costing perspektiv, 
negativa sambanden för kundstyrning var dock inte så många och tydliga som väntat. 
Detta kan innebära att även kundstyrda företag skulle kunna ha möjlighet att tillämpa 
Target Costing framgångsrikt, om processen anpassas till den egna organisationen. För 
entreprenöriella företag finns tendenser om att vissa moment, till exempel värdebaserad 
prissättning, kan vara lönsamt. Att Target Costing skulle vara en för strukturerad 
process för entreprenöriella företag går varken att förkasta eller verifiera. Förmodligen 
kan stora delar av Target Costing tillämpas i entreprenöriella företag om anpassningar 
görs för organisationen. Har organisationen ett behov av ett ostrukturerat arbetssätt, 
tillåts rimligen större flexibilitet i Target Costing-processen. 
 
Företag utsätts ständigt för påtryckningar om att använda nya metoder för styrning och 
produktutveckling. Den ena metoden ska vara effektivare än den andra och leda till 
stark finansiell prestation. Det gäller för företagen att sovra bland metoderna och endast 
nyttja de som kan anpassas efter det egna företagets behov och förutsättningar. 
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Detsamma gäller för Target Costing-processen. Alla företag är olika och Target Costing 
kan därför inte tillämpas på samma sätt inom alla företag. Därför måste företag som 
önskar tillämpa Target Costing anpassa processen efter företaget, och inte bara blint lita 
på den teori som finns om hur processen ska tillämpas. 
 
De resultat och slutsatser som presenterats i denna uppsats bör ha god generaliserbarhet 
på svenska tillverkande företag med 20-100 anställda. Detta gäller framförallt 
uppsatsens första syfte där resultaten var förväntade och sannolikt avspeglar hur Target 
Costing används i svenska mindre tillverkande företag. I de tre övriga syftena är 
osäkerheten något större, men generaliserbarheten bör likväl vara god eftersom urvalet 
av företag baserades på statistiska uträkningar, samt att svarsfrekvensen som erhölls var 
god bland de företag som tillfrågades. Detta stärker studiens generaliserbarhet. 

7.1 Avslutande metoddiskussion 
För att genomföra denna undersökning var det självklart att skicka ut en enkät till 
företagen. Detta för att möjliggöra ett stort urval med stor geografisk spridning. Detta 
hade inte varit möjligt med någon annan form av datainsamlingsmetod. Vid analysen av 
tillämpningen av Target Costing användes medelvärdet av variablerna för att avgöra 
huruvida ett företag tillämpade Target Costing-processen. Tvärfunktionella grupper togs 
även med som ett kriterium. Här kan det finnas anledning att vara självkritisk. Villkoret 
för tvärfunktionella grupper var löst satt; endast en variabel skulle ha ett medelvärde 
över 3,5 för företaget skulle räknas som ett tvärfunktionellt arbetande företag. Detta 
krav var möjligen för lågt då Target Costing-processen förespråkar att fler funktioner 
ska arbeta under produktutvecklingen för att företaget ska klassas som tvärfunktionellt 
arbetande. 
 
Vid korrelationsanalyserna ska det uppmärksammas att de samband som identifierats 
som signifikanta, inte implicerar kausalitet. Vissa av sambanden kan bero på inverkan 
av en tredje faktor, som inte är känd. Korrelationsanalyserna ger dock en klar 
fingervisning om de samband som existerar. 
 
Skulle en liknande undersökning utföras igen skulle mer möda lagts ner på att 
kontrollera företagen i förväg för att säkerställa att företagen, med avseende på storlek, 
verksamhet samt lönsamhet i förhållande till branschen, i ännu större utsträckning ligger 
i linje med undersökningens syfte. I denna undersökning fanns en del företag utan egen 
produktutveckling. Detta innebar ett problem då dessa företag inte kunde användas i 
analysen av Target Costing eftersom detta är en process för produktutveckling. 
Dessutom hade en del företag fler än 100 anställda, varför även en del av svaren kom 
ifrån dessa företag. Eftersom undersökningen avsåg att undersöka företag med maximalt 
100 anställda, kunde svaren som erhölls ifrån dessa företag inte inkluderas i 
undersökningen. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt forskning anser författarna att det skulle vara intressant att 
undersöka närmare hur företag som verkar i en bransch som karaktäriseras av starkt 
entreprenöriellt agerande, arbetar med produktutveckling. En jämförelse skulle kunna 
göras med företag i en konservativ bransch för att identifiera skillnader i hur 
produktutveckling bedrivs. Studien skulle med fördel kunna täcka ett längre 
tidsperspektiv för att undersöka hur lönsamheten i företaget utvecklats under flera år i 
respektive bransch, samt undersöka eventuella kopplingar mellan lönsamhetens 
utveckling och Target Costing-momenten. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Formler för beräkning av urvalsstorlek 
 

 
 
Beräkning av urvalsstorlek 

 
Figur B.1: Formler för urvalsstorlek 
Källa: Klefsjö & Hellmer 1989, s.188-195 

Urvalsstorleken, n, bestäms genom att först bestämma n0, vilken är den ”provisoriska” 
urvalsstoleken beräknad utan hänsyn till ändlighetskorrektion. Se ekvation (1). 
 
Den ”provisoriska” urvalsstorleken n0 justeras sedan med hänsyn till ändlighetskorrektion 
eftersom populationen är liten. Se ekvation (2). 
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där λ anpassas till vald konfidensgrad, d betecknar den felmarginal som högst accepteras 
och N betecknar antalet i den totala populationen. 
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λ = 1,96 eftersom konfidensgraden valts till 95 %. 
d = 0,05 eftersom högsta accepterad felmarginal är 5 %. 
N = 996 eftersom det finns 996 företag i populationen. 



 
 

 

Bilaga 2: Enkät 
 
Hej 
 
Vi är två studenter som studerar ekonomi vid Luleå tekniska universitet. För närvarande 
skriver vi på vår examensuppsats för kandidatexamen. Vi undersöker hur svenska 
tillverkande företag arbetar med produktframtagning samt hur specifika faktorer kan 
leda till framgångsrika och lönsamma produkter. Vi som skriver uppsatsen heter  
Johan Thurn och Fredrik Strand och vår handledare heter Mats Westerberg. 
 
Ert företag har blivit slumpmässigt utvalt för att delta i undersökningen. Enkäten riktar 
sig främst till företagets VD, produktutvecklingschef, produktionschef eller 
ekonomichef, men kan även besvaras av person med annan befattning om Ni finner 
detta lämpligt.  
 
Enkäten riktar sig främst till företag med egen produktutveckling, men enkäten är 
utformad så att även företag helt utan egen produktutveckling kan besvara samtliga 
frågor förutom där inget annat tydligt anges. 
 
Det skulle vara mycket uppskattat från vår sida om Ni ville ta Er tid och besvara 
enkäten. Enkäten består av 28 frågor och är helt webbaserad. Den går således mycket 
enkelt och snabbt att besvara. Ni kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan.  
 
Väljer Ni att delta i undersökningen kommer Ni naturligtvis att få ta del av resultatet, 
vilket kommer att vara representativt för svenska tillverkande företag. Svaren behandlas 
konfidentiellt. Vi frågar endast efter Ert företagsnamn för att se vilka företag som har 
besvarat enkäten.  
 
För att vi ska hinna slutföra uppsatsen innan deadline är vi tacksamma om Ni kan 
besvara enkäten så snart som möjligt, vänligen senast den 30 april 2004. 
 
Klicka här för att komma till enkäten 
http://www.aroundit.com/enkat 
 
 
Tack på förhand! 
 
Johan Thurn och Fredrik Strand 
 
Har Ni några frågor angående enkäten, vänligen kontakta: 
 
Johan Thurn  
Mobiltfn: 073-030 94 05 
e-post: johthu-0@student.ltu.se 
 
Fredrik Strand 
Mobiltfn: 070-428 42 70 
e-post: frestr-1@student.ltu.se 
 
 
 



 
 

 

Undersökning av svenska tillverkande företag 
 
Följande frågor syftar till att ge en allmän uppfattning om Ert företag och den bransch 
inom vilken Ni verkar. 
  
1. Företagsnamn:_______________________________________________________ 
Denna information används endast för att kunna utröna vilka företag som besvarat 
enkäten. 
 
2. Er befattning:________________________________________________________ 
 
3. Hur många anställda har det företag Ni svarar för?________________________ 
 
4. Inom vilken bransch verkar företaget Ni svarar för?________________________ 
 
5. Ange e-postadress om Ni önskar ta del av undersökningens resultat___________ 
 
 
6. I vilken grad karaktäriserar nedanstående faktorer den bransch som Ert 
företag är verksamt inom?  
 
 1 2 3 4 5 6  
 Inte alls Till liten Till viss  Till relativt Till stor Till mycket 
 grad grad stor grad grad stor grad 
 
 1 2 3 4 5 6  
Hög priskonkurrens         
 
Teknologiska förändringar som medför ett  
behov av utveckling av nya produkter        
 
Nya produkter introduceras ofta på marknaden        
 
Stort antal konkurrenter        
 
Kundernas preferenser är lätta att förutse        
 
 
 
Följande frågor syftar till att ge en uppfattning om Ert företags produkter.  
 
 
7. Hur många olika produkter med eget ID-nummer / artikelnummer eller dylikt 
tillverkar Ni? (Räkna varianter endast som en produkt om användningsområdet i 
grunden är det samma för de olika varianterna)_______________________________ 
 
8. Uppskattningsvis hur lång livscykel, dvs. tiden från introduktion till att 
nytillverkning upphör, har Era produkter i genomsnitt?______________________ 
 



 
 

 

9. Uppskattningsvis hur ofta introducerar Ni nya produkter på marknaden? (Med 
nya produkter avses för företaget helt nya produkter, dvs. inte varianter av tidigare 
produkter) 
 
 1 2 3 4 5 6  
 Aldrig Mycket sällan Sällan Relativt ofta Ofta Mycket ofta 
 
       
 
 
10. Uppskattningsvis hur ofta introducerar Ni vidareutvecklingar av tidigare 
produkter med avseende på till exempel egenskaper och material? 
 
 1 2 3 4 5 6  
 Aldrig Mycket sällan Sällan Relativt ofta Ofta Mycket ofta 
 
       
 
 
11. Hur fördelas (i procent) Er totala försäljning mellan nedanstående alternativ? 
 
Våra produkter är input i andra företags produkter,  ca ________% 
Våra produkter är slutprodukter som förbrukas av andra företag,  ca ________% 
Våra produkter är slutprodukter som förbrukas av privatpersoner, ca ________% 
 
 
Följande frågor syftar till att undersöka hur Ert företag arbetar med prissättningen av 
nya produkter.  
 
12. I vilken grad stämmer nedanstående påståenden överens med hur Ni prissätter 
nya produkter? 
 
 1 2 3 4 5 6  
 Inte alls Till liten Till viss  Till relativt Till stor Till mycket 
 grad grad stor grad grad stor grad 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
Vi prissätter nya produkter med utgångspunkt från   
äldre liknande produkter         
 
Vi använder kostnadsbaserad prissättning  
(samtliga kostnader + vinstpålägg)        
 
Vi prissätter nya produkter med utgångspunkt från  
våra konkurrenters priser        
 
Vi baserar priserna på en uppskattning av det värde         
produkten tillför kunden  
 



 
 

 

13. I vilken grad tar Ni hänsyn till följande faktorer när Ni fastställer nya 
produkters önskade vinstmarginal? 
 
 1 2 3 4 5 6  
 Inte alls Till liten Till viss  Till relativt Till stor Till mycket 
 grad grad stor grad grad stor grad 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
Produktens framtida investeringskrav och kostnader        
 
Framtida förändringar av produktens försäljningspris        
 
Framtida förändringar i produktens försäljningsvolym        
 
Lönsamheten hos övriga produkter i produktsortimentet        
 
Den förväntade marknadstillväxten        
 
Företagets kortsiktiga lönsamhetskrav        
 
Företagets långsiktiga lönsamhetsstrategi        
 
 
 
Följande frågor syftar till att undersöka hur styrda Ert företag är av sina kunder med 
avseende på produkternas pris, egenskaper och beskaffenhet. 
 
14. I vilken grad stämmer nedanstående påståenden överens med hur Ert företag 
arbetar tillsammans med Era kunder?  
 
 1 2 3 4 5 6  
 Inte alls Till liten Till viss  Till relativt Till stor Till mycket 
 grad grad stor grad grad stor grad 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
Våra kunder har stort inflytande på våra produkters 
egenskaper vad beträffar exempelvis design och material        
 
Produktutvecklingen av de produkter vi tillverkar är  
starkt påverkad av specifikationer från våra kunder       
 
Våra kunder har stort inflytande över de priser vi kan       
ta ut för våra produkter 
 
Våra kunder kommer ofta spontant med önskemål om  
förändringar / förbättringar på våra produkter       
 
 
 



 
 

 

Vanligtvis är det vi 
som reagerar på 
konkurrenternas 
initiativ 

Vanligtvis är det vi 
som initierar 
förändringar som 
konkurrenterna i 
sin tur reagerar på 

Vårt företag är väldigt 
sällan det första med att 
introducera nya 
produkter, 
administrativa system, 
produktionsmetoder etc. 

Vårt företag är väldigt 
ofta det första företaget 
som introducerar nya 
produkter, 
administrativa system, 
produktionsmetoder etc. 

 1 2 3 4 5 6 
Vi har ett fåtal kunder som utgör en stor del av vår  
omsättning       
 
Vi tillverkar framförallt produkter som är utvecklade av 
våra kunder       
 
Vi anser att vi generellt har ett nära samarbete  
med våra kunder       
 
Vi utvecklar våra produkter efter våra kunders uttryckliga 
specifikationer       
 
 
Här kommer vi radvis att formulera två påståenden vilka kan betraktas som varandras 
motsatser. Markera vilket påstående som bäst speglar situationen i Ert företag. En 
markering närmast ett av de två påståendena, dvs. 1 eller 6, indikerar att Ni instämmer 
fullständigt. En markering mitt i skalan indikerar att Er situation/inställning ligger mitt 
mellan de två påståendena osv. 
 
15. Hur många typer av produkter har Ert företag lanserat de senaste fem åren? 
  
 1 2 3 4 5 6 

Inga nya produkter        Väldigt  
 många nya  
 produkter 

 
  1 2 3 4 5 6 
        
 
 
 
16. Vårt företags förhållande till konkurrenter 
 
 1 2 3 4 5 6 
       
 
 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
       
 
 
 

Förändringarna i 
företagets produkter har 
varit genomgripande 

Det har varit små  
förändringar av  
befintliga produkter 



 
 

 

Vanligtvis försöker 
vårt företag undvika 
direkt konkurrens, 
utan inta en ”leva 
och låta leva” 
inställning 

Vanligtvis antar vårt 
företag en mycket 
konkurrensinriktad 
”slå konkurrenterna” 
inställning 

…en stark 
benägenhet för 
projekt med låg risk 
(med normal och 
säker avkastning) 

…en stark 
benägenhet att ge sig 
in i högriskprojekt  
(med chans till hög 
avkastning) 

…företagets 
affärsmiljö är sådan 
att det krävs orädda 
och kraftfulla 
åtgärder för att nå 
företagets mål 

…företagets affärsmiljö 
är sådan att det är bäst 
att utforska den 
försiktigt och stegvis för 
att uppnå företagets mål 

…intar vi vanligtvis en 
orädd, aggressiv 
inställning för att 
maximera chansen att 
kunna utnyttja 
eventuella möjligheter 

…intar vi vanligtvis en 
försiktig ”vänta- och  
se” inställning i syfte 
att minimera risken att 
fatta dyrbara felaktiga 
beslut 

 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
       
 
  
 
 
 
17. I allmänhet har vårt företag… 
 
  
 1 2 3 4 5 6 
       
 
 
 
18. I allmänhet anser vi att….. 
 
 1 2 3 4 5 6  
       
 
 
 
 
 
19. När vi står inför osäkra beslutssituationer… 
 
  
 
 1 2 3 4 5 6 
       
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Följande frågor syftar till att undersöka hur företaget arbetar med kostnader, pris och 
produktens egenskaper under produktutvecklingsprocessen. 
 
20. Bedriver Ert företag någon form av egen produktutveckling? 
 
 Ja  Nej 
    
 

Om Ni svarat Ja på ovanstående fråga, dvs. om Ert företag har någon form av 
egen produktutveckling, fortsätt enkäten genom att besvara frågorna 21-28 nedan. 

 
Om Ni svarat Nej på ovanstående fråga, dvs. om Ert företag inte utvecklar några 
egna produkter, utan endast tillverkar produkter utvecklade av andra företag, t 

ex. om Ni är ett legotillverkande företag, vänligen avsluta enkäten genom att 
trycka på 

Skicka-knappen. 
 

Vi tackar för Er medverkan! 
 
 

 
 
21. Fastställer Ni under produktutvecklingen ett kostnadstak för den slutgiltiga 
produktionskostnaden för varje enskild producerad enhet av den nya produkten? 
 
 1 2 3 4 5 6  
 Nej, aldrig Nästan aldrig  Sällan  Ibland Ofta Ja, alltid 
 
      
  
 
Om Ni svarat 1,2 eller 3 på ovanstående fråga, svara ej på fråga 22, utan gå direkt till 
fråga 23. 
 
 
22. Vilka av följande åtgärder vidtas om kostnadstaket spräcks innan 
produktionsstart?  
 
 1 2 3 4 5 6  
 Nej, aldrig Nästan aldrig  Sällan  Ibland Ofta Ja, alltid 
 
 1 2 3 4 5 6  
Vi höjer försäljningspriset        
 
Vi sänker lönsamhetskraven        
 
Vi tar bort de egenskaper från produkten som kostar pengar         
 
Vi gör en ny bedömning av våra kunders preferenser och  
en sista ansträngning att nå kostnadstaket       
 
Vi lägger ner produktutvecklingsprojektet        



 
 

 

 
Följande fråga syftar till att avgöra i vilket tidsskede i produktutvecklingen Ni 
fastställer olika centrala ekonomiska faktorer hos produkten. Eftersom denna frågar 
behandlar ett tidsperspektiv ber vi Er uppmärksamma att skalan är förändrad. 
 
 1 2 3 4 5 6  
Aldrig Idé Tidigt i konstruktion Sent i konstruktion Produktion Försäljning 
 & utveckling & utveckling 
 
 
23. I vilket skede av produktutvecklingen fastställer Ni…. 
 
 1 2 3 4 5 6  
Den önskade lönsamhetsmarginalen hos produkten        
 
Det försäljningspris den nya produkten ska ha på marknaden        
    
Det  kostnadstak som produkten får produceras till         
   
De egenskaper och funktioner den slutgiltiga produkten ska ha        
 
 
 
 
24. I vilken grad överensstämmer nedanstående påståenden med 
konstruktionsfasen i Er produktutveckling? 
  
 1 2 3 4 5 6  
 Inte alls Till liten Till viss  Till relativt Till stor Till mycket 
 grad grad stor grad grad stor grad 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
Vi fokuserar på att identifiera de egenskaper hos produkten  
som kunderna anser som viktiga        
  
Vi lägger större kostnader på de egenskaper som  
våra kunder efterfrågar        
 
Vi eliminerar de egenskaper som inte tillför något mervärde         
  
 



 
 

 

25. I vilken utsträckning stämmer nedanstående påståenden överens med Er 
produktutveckling? 
 
 1 2 3 4 5 6  
 Inte alls Till liten Till viss  Till relativt Till stor Till mycket 
 grad grad stor grad grad stor grad 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
Vi är ofta först med att introducera nya, innovativa produkter        
 
Vi marknadsintroducerar i nuläget i genomsnitt fler produkter  
än våra konkurrenter        
 
Vi har kortare produktutvecklingstider än våra konkurrenter        
 
Innan eller parallellt med produktutvecklingen undersöker  
vi vilka egenskaper våra kunder efterfrågar        
 
Innan eller parallellt med produktutvecklingen undersöker 
vi hur mycket våra kunder vill betala för vår produkt        
 
Vi försöker uppskatta framtida försäljningsvolymer  
för att kunna basera priset därefter        
 
 
26. I vilken utsträckning involveras följande funktioner i arbetet med 
produktutveckling? 
 
 1 2 3 4 5 6  
 Inte alls Till liten Till viss  Till relativt Till stor Till mycket 
 grad grad stor grad grad stor grad 
 
 1 2 3 4 5 6  
Ekonomi        
 
Marknadsföring        
 
Konstruktion        
 
Produktion        
 
Inköp        
 
Försäljning        
 
Distribution / logistik        
 
Annan funktion, var god specificera:____________________        
 
 



 
 

 

Följande frågor syftar till att undersöka Ert företags effektivitet.  
 
27. Betraktande nuläget och i jämförelse med de nationella konkurrenterna är…… 
 
 1 2 3 4 5  
 Mycket under  Under  Ungefär som  Över Mycket över 
 genomsnittet genomsnittet genomsnittet genomsnittet genomsnittet 
 
 
 1 2 3 4 5   
Er lönsamhet        
  
Er kundtillfredsställelse        
 
Er tillväxt i total försäljningsvolym        
 
Er förmåga att ta fram lönsamma produkter        
 
 
28. Hur har nedanstående områden utvecklats de senaste fem åren i förhållande 
till Era konkurrenter? 
 
 1 2 3 4 5  
 Betydligt sämre  Sämre  Ungefär lika  Bättre  Betydligt bättre 
 
 1 2 3 4 5   
Er lönsamhet          
 
Er kundtillfredsställelse        
 
Er tillväxt i försäljningsvolym        
 
Er förmåga att ta fram lönsamma produkter       
 
 

Tack för Er medverkan! 
Ni får ta del av resultatet så snart undersökningen är klar. 

 
 

Tryck på skicka-knappen för att skicka in Era svar! 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 3: Bortfallsanalys 
I tabell B:1 nedan redovisas hur besvarande och ej besvarande företag fördelas med 
avseende på antalet anställda. I tabellen visas också de företag som hade mer än 100 
anställda och därför, om de besvarade enkäten, exkluderades från undersökningen. För 
21 företag kunde ingen information om antalet anställda hittas. Detta berodde till viss 
del på att en del företags verksamheter hade upphört. 
 
Tabell B:1. Bortfallsanalys 

20-49 50-100 Fler än 100 Totalt
Antal besvarande företag (n) 49 49 19 117
Andel av totalt antal besvarande företag (%) 42% 42% 16% 100%
Antal ej besvarande företag (n) 61 55 26 142
Andel av totalt antal ej besvarande företag (%) 43% 39% 18% 100%
Ingen uppgift om antal anställda 21
Totalt antal företag i undersökningen 110 104 45 280

Antal anställda

 
 
Ur tabellen kan utläsas att antalet anställda inte skiljer sig anmärkningsvärt mellan de 
företag som besvarat respektive inte besvarat enkäten. Detta gäller både bland företag 
med 20-49 anställda och 50-100 anställda. 



 
 

 

Bilaga 4: Operationalisering av enkät 
Här följer en utförlig beskrivning och motivering till hur enkätens frågor 
sammankopplades för att förenkla analysen. 
 
Target Price-variabler 
De frågor i enkäten som behandlar Target Price i enkäten var frågorna 12, 23, delfråga 2 
och 4, samt fråga 25, delfråga 4-6. Dessa frågor kunde reduceras till tre nya variabler. 
Frågorna 12.2-4 behandlar hur företagen prissätter nya produkter. Dessa delfrågor 
sammankopplades till den nya variabeln ”Värdebaserad prissättning”. Delfråga 12.1 
eliminerades då både höga och låga svar på denna fråga kan tolkas både positivt och 
negativt ur ett Target Costing perspektiv. Delfrågorna 2 och 4 på fråga 23 behandlar i 
vilket tidsskede i produktutvecklingen företagen bestämmer en ny produkts slutgiltiga 
pris och egenskaper. Dessa frågor sammankopplades därför till variabeln ”Fastställning 
av pris och egenskaper/tid”. Delfrågorna 4,5 och 6 på fråga 25 reducerades till variabeln 
”Marknadsundersökningar” då dessa delfrågor behandlar hur företagen undersöker 
kundernas efterfrågan och betalningsvillighet, innan eller i ett tidigt skede av 
produktutvecklingsfasen. 
 
Target Profit-variabler 
Frågorna som behandlar Target Profit kunde reduceras till två nya variabler. Fråga  
13.1-3,5,7 behandlar vad företagen tar hänsyn till då lönsamhetskraven för produkten 
fastställs. Den nya variabeln döptes därför till ”Långsiktiga lönsamhetskrav”. Fråga 13.4 
exkluderades eftersom svaret på denna fråga ej ledde till att några slutsatser kunde dras 
om Target Profit. Fråga 13.6 kunde ej kopplas med de övriga frågorna och ignorerades 
därför. Fråga 23.1 behandlar i vilket tidsskede av produktutvecklingsfasen företag 
fastställer lönsamhetskraven för produkten. Därför fick denna variabel namnet 
”Lönsamhetskrav/tid”. 
 
Target Cost-variabler 
Frågorna i enkäten som behandlar Target Cost kunde reduceras till tre nya variabler. 
Fråga 21 behandlar frågan om ett kostnadstak för hur den slutgiltiga 
produktionskostnaden för produkten fastställs under produktvecklingen. Denna variabel 
fick därför namnet ”Fastställa kostnadstak”. Fråga 22 behandlar vilka åtgärder företagen 
vidtar om det uppsatta kostnadstaket spräcks. Här kopplades delfrågorna 1,4,5 ihop till 
den nya variabeln ”Bibehållet kostnadstak och försäljningspris”. Ett högt värde på 
denna variabel indikerar alltså att företag bibehåller kostnadstaket, bibehåller 
försäljningspriset, gör en ny bedömning av kundens preferenser samt tenderar att lägga 
ner produktutvecklingsprojekt, om uppsatta kostnadstak inte uppnås. Delfrågorna 22.2-3 
eliminerades då de inte kunde kopplas samman med de övriga, samt att fråga 22.3 lätt 
kunde missuppfattas av respondenterna. Fråga 23.3 behandlar i vilket tidsskede i 
produktutvecklingsfasen som kostnadstaket fastställs för den nya produkten. Denna 
variabel döptes därför till ”Kostnadstak/tid”. 
 
Value Engineering-variabler 
Fråga 24, vilken behandlar Value Engineering, kunde sammankopplas till en ny variabel 
som döptes till Value Engineering. 
 
Variabler för kundstyrning  
Frågorna som behandlar kundstyrning kunde reduceras till två variabler. Uppdelningen 
gjordes med avseende på vilket skede i företagets produktutveckling som kundstyrning 
förekom. Det visade sig att det fanns ett starkt samband mellan frågorna som 



 
 

 

behandlade kundstyrning i tidig fas, det vill säga före eller under produktutvecklingen 
(frågorna 14.1-2,6-8), samt sen fas i produktutvecklingen, det vill säga kort innan, eller 
under, tillverkningen av produkten (frågorna 14.3-5). Kundstyrning i sen fas inkluderar 
även företag som angett att ett fåtal kunder utgör en stor del av företagets omsättning. 
Variablerna döptes till ”Kundstyrning i tidig fas” samt ”Kundstyrning i sen fas”.  
 
Variabler för entreprenörskap 
Entreprenörskap behandlas i frågorna 15-19 och kan reduceras till tre variabler. Dessa 
baserades på ”hörnstenarna” inom entreprenörskap. Dessa är enligt Georgellis et al 
(1999) innovationsförmåga, proaktivitet samt riskbenägenhet. Frågorna 15.1-2 
reducerades till variabeln ”Innovation”; frågorna 16.1-2 reducerades till variabeln 
”Proaktivitet”; och frågorna 17-19 reducerades till variabeln ”Risk”. Fråga 16.3 kunde 
inte sammankopplas med de övriga proaktivitetsfrågorna. Detta beror möjligen på att 
frågan kan ha missuppfattats av respondenterna. Därför eliminerades frågan från 
analysen. 
 
Variabler för tvärfunktionella grupper 
Fråga 26 behandlar olika funktioner inom företaget som involveras i 
produktutvecklingsarbetet. Denna fråga undersöker om företaget arbetar med 
tvärfunktionella grupper vid produktutvecklingen. De olika funktionerna kan reduceras 
till tre nya variabler. Frågorna 26.1 och 26.7 sammankopplades till variabeln 
”Ekonomi/logistik”; fråga 26.3-4 sammankopplades till variabeln 
”Produktion/konstruktion”; samt frågorna 26.2, 6 sammankopplades till variabeln 
”Marknad”. Fråga 26.5 kunde inte kopplas till de övriga funktionerna och eliminerades 
därför.  
 
Samtliga nya variabler kan då sammanfattas i tabell B:2 på efterföljande sida. 



 
 

 

Tabell B:2. Nya variabler reducerade utifrån enkätfrågorna med tillhörande förklaring av variablernas 
innebörd. 
 Del av modell Fråga Variabel Variabelns innebörd

12.2-4 Värdebaserad prissättning Ett företags prissättning baseras på det 
värde som en produkt tillför kunden

23.2,4 Fastställning av pris och egenskaper/tid
I vilket tidsskede av produktutvecklingen 
som en produkts pris och egenskaper 
fastställs

25.4-6 Marknadsundersökningar
I vilken utsträckning ett företag tillämpar 
marknadsundersökningar för att 
identifiera kunders preferenser

13.1-3,5,7 Långsiktiga lönsamhetskrav Vilken grad av långsiktighet ett företag har 
då lönsamhetskraven fastställs

23.1 Lönsamhetskrav/tid
I vilket tidsskede av produktutvecklingen 
som nya produkters lönsamhetskrav 
fastställs

21 Fastställa kostnadstak

I vilken utsträckning kostnadstak 
fastställs för den slutgiltiga 
produktionskostnaden för nya produkter  
under produktutvecklingen

22.1,4-5 Bibehållet kostnadstak och försäljningspris

I vilken utsträckning företag bibehåller 
kostnadstak, bibehåller försäljningspris, 
gör en ny bedömning av kundens 
preferenser samt tenderar att lägga ner 
produktutvecklingsprojekt, om uppsatta 
kostnadsmål inte uppnås 

23.3 Kostnadstak/tid
I vilket tidsskede av produktutvecklingen 
som kostnadstak fastställs för nya 
produkter

Value Engineering 24.1-3 Value Engineering

I vilken utsträckning företag fokuserar på 
de produktegenskaper som tillför 
kundvärde och eliminerar de egenskaper 
som inte tillför kundvärde vid 
utvecklingen av nya produkter

14.1,2,6-8 Kundstyrning i tidig fas

I vilken utsträckning företag styrs av sina 
kunder i en tidig fas av 
produktutvecklingen, med avseende på 
nya produkters pris och egenskaper

14.3-5 Kundstyrning i sen fas

I vilken utsträckning företag styrs av sina 
kunder i en sen fas av 
produktutvecklingen, med avseende på 
nya produkters pris och egenskaper

15.1-2 Innovation

Företags förmåga att utveckla nya 
produkter, utveckla nya modifikationer av 
befintliga produkter samt komma med 
nya, smarta lösningar på uppkommna 
problem

16.1-2 Proaktivitet
Företags förmåga att ha lång 
framförhållning och vara långsiktiga i sitt 
agerande

17-19 Risk Företags benägenhet att ta risker

26.1,7 Ekonomi/logistik
I vilken utsträckning ekonomi- och 
logistikfunktioner involveras i 
produktutvecklingen

26.3-4 Produktion/Konstruktion
I vilken utsträckning produktion- och 
konstruktionfunktioner involveras i 
produktutvecklingen

26.2,6 Marknad I vilken utsträckning marknadfunktioner 
involveras i produktutvecklingen

Kundstyrning

Entreprenörskap

Tvärfunktionella 
grupper

Target Price

Target Profit

Target Cost


