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FÖRORD 

Denna uppsats framställdes vid Luleå tekniska universitet under vårterminen 2009. Under 

denna tid har vi fått mer förståelse för produktkalkylering i små företag. 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Anders Nilsson som under 

arbetets gång ställt upp för oss och bidragit med kunskap och många goda idéer. Vi vill 

framhålla alla företag som deltagit för ett vänligt bemötande och för ett visat intresse i vårt 

arbete. Utan deras medverkan hade denna uppsats inte varit möjlig. 

Slutligen vill vi ta tillfället i akt att tacka varandra för ett gott samarbete och många roliga 

stunder under studietidens gång. 
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Sammanfattning 

Produktkalkylering är en del av kalkylsystemet och är vital för att företag skall kunna 

behandla sitt beslutsfattande på starka grunder. Men hur ska de små företagen tillämpa 

produktkalkyleringen. Metoderna är utvecklade för stora komplexa företag, vilket kan vara 

svårt för småföretagarna att ta till sig. Syftet med studien är att undersöka användningen av 

produktkalkylen vid beslutsfattande i småföretag, samt se hur faktorerna ledarskapsstil och 

konkurrens påverkar valet av produktkalkylmetod. Genom en kvantitativ ansats ämnades 

undersöka små Norr- och Västerbottniska företag inom branschen för hustillverkning. En hög 

grad av konkurrens och en centraliserad ledarskapsstil med produkten i fokus är något som 

enligt litteraturen skall leda till ett mer frekvent användande av produktkalkyler i allmänhet 

och självkostnadskalkyler i synnerhet. Resultaten från undersökningen vid prissättning och 

kostnadskontroll visade på en frekvent tillämpning av produktkalkylering, framförallt 

självkostnadskalkylering. Resultaten visade även på att företagen upplevde en hög grad av 

konkurrens och till största delen var ägarstyrda. Slutsatsen är att produktkalkylens betydelse 

för småföretagen utgör en viktig grund för beslutsfattandet vid framförallt prissättning och 

kontrollering av kostnader. En förklaring till detta kan vara att dagens finanstider har ökat 

medvetenheten hos företag i allmänhet och gjort dem mer noggranna att inte slösa med sina 

resurser. Den högt upplevda konkurrensen leder till att företagen känner sig mer utsatta och 

produktkalkyler blir då ett mer betydelsefullt verktyg för att bekräfta sina beslut. Att valet 

faller på självkostnadskalkylen tror vi beror främst på att metoden ger ett bra beslutsunderlag 

och samtidigt är enkel och välbeprövad. 
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Abstract 

Product costing is a part of the calculation system and vital for a company to gather good 

information for their decision making. The product costing methods are developed for big and 

complex companies, so how could the small companies adapt these into their organization. 

That the small companies make decisions based on experience and belief is a general view, 

but is this really the case. The purpose of this research is to examine the use of product 

costing in decision making for small firms, and observe how factors like leadership and 

competition affects the choice of product costing. Throughout a quantitative approach we 

meant to investigate the business of house building in Norr- and Västerbotten. The literature 

illuminate that a high degree of competition and a centralized management style should lead 

to a more frequent use of cost-price calculation. The results from this research supports this 

theory since it showed on a frequent use of product costing in generally, and cost-price 

calculation in particularly. Our research also indicates on a significant degree of competition 

and owner control in the small firms. The conclusions drawn from this research concerning 

product costing and its importance for small firms, is that it constitutes an important 

foundation for the decision making regarding price setting and cost control. One explanation 

for this can be that the financial times of today have made the companies more aware of not 

wasting their resources. A high perceived degree of competition makes the companies feel 

more vulnerable and the product costing then becomes a significant tool in decision-making. 

Why they prefer the cost price calculation is probably because the method is well-known and 

easy to use while it gives a wide decision basis. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras problemdiskussionen för det valda uppsatsämnet. Diskussionen 

utmynnar sedan i två undersökningsfrågor samt studiens syfte. Avslutningsvis följer en 

arbetsdisposition.  

 

1.1 Problemdiskussion 
Det är viktigt att företag använder sig av olika hjälpmedel som ger den information som 

behövs för att fatta olika beslut, som i sin tur ska leda till att det grundläggande målet 

uppfylls, att uppnå lönsamhet (Alnestig & Segerstedt, 2008). Företag kan använda sig av olika 

typer av hjälpmedel för att styra verksamheten och kalkyler är ett sådant medel (ibid). 

Författarna Alnestig och Segerstedt (2008) beskriver kalkyler i allmänhet som ett hjälpmedel 

vid ekonomisk planering. Hos tillverkande företag där fokus ligger på produkterna är det 

enligt Hansson & Nilsson (1999) vanligast att använda sig av rutinmässig kalkylering, vilket 

innebär en kontinuerlig uppföljning av intäkter och kostnader. En produktkalkyl kan därmed 

definieras som en rutinmässig kalkyl där objektet är en produkt, produktserie, produkttyp eller 

liknande (Hansson & Nilsson, 1999, s. 32).  

 

Ett företag kan använda sig av formella och/eller informella beslutsmodeller (Hansson & 

Nilsson, 1999, s. 34). Formella beslutsmodeller är välstrukturerat där analytiska processer 

ligger till grund för beslutet. Informella beslutsmodeller är av mer ostrukturerad karaktär, 

exempelvis brainstorming eller att man går mer på en känsla (Elzinga, Horak, Lee, & Bruner, 

1995). Produktkalkylering används på olika sätt vid formella och informella beslutsmodeller, 

det är ett verktyg som kan användas vid beslutsfattandet i olika beslutsituationerna, såsom; 

kontrollering av kostnaderna, val av produktsortiment och vid prissättning (Alnestig & 

Segerstedt, 2008). Det finns ett antal olika produktkalkylmetoder, där vissa fokuserar på 

fullständig kostnadsfördelning, självkostnadskalkylering, medan andra baseras på ofullständig 

kostnadsfördelning, exempelvis bidragskalkylering (Bolmgren & Hult, 1996).  

 

I småföretagen råder en mer informell struktur som oftast är öppen och enkel, avståndet 

mellan företagsledning och de anställda är kort (Russo & Tencati, 2009; Bohman & Boter, 

1984, s. 78). EU kommissionens rekommendation (96/280/EG) definierar små företag som 

fristående företag vilka sysselsätter mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning inte 

överstiger 10 miljoner euro per år. Den allmänna synen hos småföretagen är att de styr mer på 

känsla med förenklade kalkyler. Beslutsnivåerna blir färre eftersom endast ett fåtal personer är 

delaktiga i beslutsfattandet. Detta ger dessutom konsekvenser i form av att de administrativa 

rutinerna utformas på ett mer enklare och informellt vis. 

De flesta studier kring produktkalkylering fokuserar främst på stora företag. De mindre 

företagens behov av kalkylmetoder diskuteras i begränsad omfattning, trots att de 

småföretagen utgör hela 99,2 procent av alla företag i Sverige (Dyrke, 2008). Huvudsakliga 

orsaken till detta är att man har utvecklat principer för storföretagens alla komplexa 
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situationer, småföretagen antas sedan bara kunna tillämpa dessa principer. Det är då svårt för 

småföretagen att veta vilken produktkalkylmetod de ska välja. 

Ollonqvist och Rimmler (2005) samt Bergström och Lumsden (1993) tar upp att 

ledarskapsstilen och konkurrensen är viktiga påverkansfaktorer vid beslut av val av 

produktkalkyl i småföretagen. I småföretag är det ofta ägarna som även är dem som leder 

företaget och överser alla aspekter i organisationen. Beslutsfattandet är generellt centraliserat 

och huvudsakliga makten ligger helt i ägarnas händer (Yew Wong & Aspinwall, 2004). 

Johnson, Scholes och Whittington (2006) tar upp att företag i olika branscher och miljöer 

konkurrerar på olika sätt och för att företaget ska lyckas på den egna marknaden krävs det en 

utvecklad konkurrensstrategi. Hårdare upplevd konkurrens leder till en mer betydelsefull 

användning av produktkalkylering (Ask & Ax, 1997). Den situationsanpassade Contingency 

teorin innebär att det inte finns någon organisationsstruktur som lämpar sig bäst i alla 

situationer, organisationen ”måste” anpassa sig till de omgivningsmässiga premisserna som 

finns i deras natur (Bergström & Lumsden, 1993, s. 33). Med hjälp av denna teori undersöks 

hur konkurrens och ledarskapsstil påverkar valet av produktkalkylmetod. Valet av metod styrs 

även av andra faktorer såsom företagets storlek och bransch. Vi har valt att hålla dessa 

faktorer konstanta för att lättare se konkurrensens och ledarskapsstilens påverkan. 

Tillverkande företag tillämpar i relativt stor utsträckning produktkalkylering för att fatta 

viktiga beslut gällande den egna verksamheten (Bergström & Lumsden, 1993; Andersson, 

1997). Enligt Andefors (2009) är behovet av bostadsbyggande i Norr och Västerbotten stort 

och kommer att öka, trots dessa finanstider. Följande frågeställningar verkar med denna 

bakgrund intressant: 

 Hur använder små Norr- och Västerbottniska hustillverkarföretag produktkalkylering 

vid beslutsfattande? 

 Hur påverkar ledarskapsstilen och konkurrensen valet av produktkalkyleringsmetod i 

små hustillverkarföretag? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka användandet av produktkalkyler vid beslutsfattande i 

små Norr- och Västerbottniska hustillverkande företag och om ledarskapsstilen och 

konkurrensen kan påverka valet av produktkalkylmetod.  



8 

 

Kapitel 2  

Metod 

Kapitel 1  

Inledning 

Kapitel 3  

Teori 

Kapitel 4  

Empiri 

Kapitel 6 

Slutsatser  

Kapitel 5  

Analys 

1.3 Disposition 
 

I detta kapitel presenteras problemdiskussionen som sedan leder 

fram till undersökningsfrågorna samt studiens syfte. 

 

I metodavsnittet beskrivs studiens tillvägagångssätt för att uppnå 

studiens syfte, samt metodproblem.  

 

I teorikapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som varit 

vägledande för vår studie. Detta utmynnar i en egen analysmodell. 

 

Kapitel fyra behandlar den empiriska undersökningen, resultaten 

kommer att presenteras här. 

 

Här analyseras och tolkas resultaten av undersökningen, utifrån det 

föregående kapitlets empiri. 

 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatserna från vår 

undersökning samt förslag på vidare forskning.  
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2 Metod 
I detta metodavsnitt beskriver vi vårt tillvägagångssätt för att samla in den information som 

krävs för att uppnå vårt syfte. Slutligen diskuterar vi uppsatsens metodproblem. 

 

2.1  Metodsynsätt 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är det syfte, undersökningsfrågorna och det vetenskapliga 

arbetet som skall ligga till grund för valet av metodsynsätt. Genom att vi tog avstånd från de 

undersökta företagen för att kunna klargöra en objektiv och opartisk verklighet är det ett 

analytiskt synsätt. Med detta synsätt vill man förklara bakomliggande orsaker till ett visst 

samband (Arbnor & Bjerke, 1994). I den teoretiska referensramen har vi sammanställt hur 

småföretag använder sig av produktkalkyler samt hur ledarskapstilen och konkurrensen 

påverkar valet. Detta material har sedan använts vid granskningen av det empiriska materialet. 

Utifrån det empiriska material som samlats in har vi kunnat sammanställa orsaker och 

verkanssamband. 

 

2.2 Undersökningsansats 
Vår utgångspunkt var en deduktiv ansats, som innebär att man utgår från de befintliga teorier 

som ligger till grund för den empiriska undersökningen (Patel & Davidson, 2003, s. 23). 

Anledningen till detta val var att vårt syfte besvaras på bästa sätt genom att i utgångsläget 

analysera och använda de befintliga teorierna om produktkalkylering för att sedan kunna 

jämföra dem med resultaten av det empiriskt insamlade. 

För att undersöka om småföretag använder sig av produktkalkyler vid beslutsfattande samt 

hur ledarskapsstilen och konkurrensen påverkar valet av produktkalkylmetod, valde vi att 

genomföra en kvantitativ studie. Syftet med att använda en kvantitativ ansats var att erhålla 

kvantifierbara resultat för att kunna identifiera hur det går till i småföretagen. Vår 

undersökning är baserad på insamlad information från ett tjugotal respondenter, detta 

underlag är tyvärr inte nog brett för att kunna dra generella slutsatser. Underlaget har dock en 

täckning som uppgår till 46 procent vilket ändå visar på företagens ställning gentemot 

produktkalkylering i de undersökta områdena. En kvantitativ ansats är även i linje med det 

analytiska metodsynsättet som vi valt att tillämpa i denna studie (Arbnor & Bjerke, 1994). 

Detta var ytterligare en anledning att utgå från en kvantitativ ansats då den främst används när 

undersökningen omfattar många respondenter (Denscombe, 2000).   

 

2.3 Val av undersökningsmetod 
Denscombe (2000) föreslår fem tillvägagångssätt vid en undersökning; survey, fallstudie, 

experiment, aktionsforskning och etnografi. Vi valde att i denna studie genomföra en 

surveyundersökning. Denna strategi passade dels vårt syfte men även med den kvantitativa 
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ansatsen då den syftar till att ge en omfattande och bred bild, vid en speciell tidpunkt, av det 

studerade området. En surveyundersökning kan i sin tur genomföras på flera olika sätt, genom 

frågeformulär, intervjuer, skriftliga källor och enkäter (Denscombe, 2000). Vi valde att 

genomföra en enkätundersökning för att på så sätt kunna täcka de studerade småföretagens 

geografiska områden. 

 

2.4 Val av företag 
Industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Norrbotten hade ett informationsmöte för oss 

studenter om träindustrin och olika byggföretag, bland annat hustillverkning. En tanke slog 

oss då att det vore intressant att undersöka deras ekonomisystem och framförallt deras 

produktkalkylering. Christer André lyfter fram de norrländska hustillverkarna som unika och 

duktiga (Andefors, 2009). Med detta i baktanke valde vi att utgå ifrån Norrbotten och 

Västerbotten för att få tillgång till många respondenter till undersökningen, samt att hålla det 

inom en lokal förankring. Det blev tillverkande företag för att de har en relativt hög grad av 

utformning och användning av produktkalkylering, enligt Bergström och Lumsden (1993). Då 

vår handledare har den rätta kunskapen och är väl insatt i ämnet kändes det extra motiverande 

att välja just detta.  

För att få fram de företag som var intressanta för vår undersökning användes databasen 

Affärsdata. SNI koden 41200 (byggande av bostadshus och andra byggnader) samt SNI 

16321 (tillverkning av monteringsfärdiga trähus) valdes för att definiera vår bransch. Det blev 

totalt 46 stycken i Norr- och Västerbotten, som uppfyllde våra krav som småföretagande. 

Dessa krav var att företagen inte omsätter mer än 10 miljoner euro och sysselsätter mellan 10 

och 49 anställda. Det var ett företag som hade expanderat mycket senaste året, och hade 

övergått från att vara ett småföretag till att klassas som ett medelstort företag. Företagets svar 

var dock fortfarande intressant och togs ändå med i undersökningen. Det var endast 21 företag 

som svarade och ville vara med i undersökningen. Därmed blev det ett bortfall på 54 procent, 

vilket är något som förväntades i de ekonomiska tider som rådde vid genomförandet av 

undersökningen. För att ställa upp i vår undersökning ville några företag vara helt anonyma, 

dessa sju kommer bara presenteras som anonyma i respondentlistan (Bilaga A).  

 

2.5 Datainsamlingsmetod 
Valet av datainsamlingsmetod är en fråga om ”rätt sak på rätt plats” (Denscombe, 2000, s. 

101). Denscombe menar att datainsamlingsmetoden påverkas av forskarens huvudsakliga 

strategi samt att det speglar forskarens preferenser över den typ av data som skall 

framförskaffas. En surveyundersökning är omfattande och har en bred täckning av 

respondenter (ibid). Att utföra personliga intervjuer kan vara problematiskt då det är mycket 

data som ska samlas in. Enkäter valdes därför som insamlingsmetod då det ger 

standardiserade svar ur ett brett underlag. Detta underlättade vårt arbete när det kom till att 

jämföra svaren från de olika respondenterna.  
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Till och börja med tog vi kontakt med företagen per telefon för att få veta om de var 

intresserade av att ställa upp på en enkätundersökning om produktkalkylering. Vi kom i 

kontakt med Netigate som ställde upp vår enkät i form av en webbsida. Sedan skickade vi ut 

en länk till hemsidan där respondenterna fick gå in och besvara frågorna. Vår enkät bestod till 

största delen av frågor med fasta svarsalternativ, men det fanns även några öppna alternativ. 

Vid framställningen av vår enkät tog vi till hjälp tidigare beprövade enkäter som också 

behandlar produktkalkylering från Bergström & Lumsden (1993) samt Thorsaeus (2003). 

Totalt utformades 24 frågor som syftade till att kunna besvara vårt syfte (Bilaga B). Ett 

introduktionsbrev komponerades även till utskicket av enkäterna.  

 

2.6 Litteraturöversikt 
Om en undersökning vill göra anspråk på att vara ”forskning” av något slag skall den alltid 

innehålla en litteraturöversikt (Denscombe, 2000, s. 187). Syftet med vår litteraturöversikt är 

att fördjupa sig i de tidigare studier som gjorts i ämnet. Att identifiera vad forskaren bör 

betrakta som de huvudsakliga problemområdena, samt ge läsaren en förståelse om vilka 

teorier och principer som haft inflytande på studien är enligt Denscombe (2000) 

litteraturöversiktens huvudsakliga uppgift.  

Syftet med litteraturstudien var att få förkunskap men även förståelse inom ämnet för att 

kunna skapa teorikapitlet. Till denna uppsats utfördes litteratursökningen vid Luleå tekniska 

universitets bibliotek och ”Google Scholar”, som är en vetenskaplig artikelsökningsmotor. De 

sökmotorer som användes via LTU:s bibliotek var ”Lucia” och ”affärsdata” samt databaserna 

”Emerald Insight” och ”Business Source Elite” för att hitta information till 

problemdiskussionen och teorin. Ytterligare tips om litteratur fick vi av vår handledare samt 

genom att ta del av tidigare skrivna uppsatser.  

Sökorden som användes främst var: produktkalkylering, kalkylering, småföretag, 

hustillverkare, konkurrens, SMF, ABC-calculation, target costing, product cost, product 

costing, contingency theory, small firms, small business, SME, CEO, manager, management 

style, competitive strategies, house building, decision making, cost-price calculation, 

management accounting, competition och cost accounting. 

 

2.7 Metodproblem 

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är objektiva och ger samma resultat vid den första mätningen 

som vid den andra mätningen av samma oförändrade enhet (Denscombe, 2000, s. 282). En 

hög tillförlitlighet genererar samma information gång efter gång och att eventuella variationer 

i resultaten helt och hållet beror på variationer i mätobjektet (ibid). I denna uppsats har en 

surveyundersökning genomförts med en kvantitativ undersökningsmetod genom 

frågeformulär som har skickats ut till respondenterna. Frågeformuläret utformades efter 

flertalet diskussioner med vår handledare. Frågorna publicerades sedan på en webbsida med 
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hjälp av ett internetbaserat enkätverktyg (Netigate). De kontakta företagen fick sedan ett e-

postmeddelande utskickat till sig med en länk till webbsidan där undersökningen utfördes. Vi 

kunde därmed följa våra undersökningsobjekt, när de hade varit in på sidan, och hur de hade 

svarat. Även de som valde att vara anonyma kunde kontrolleras, då länken från det utskickade 

e-post meddelandet var kopplat till deras e-postadress. Vi valde med respekt för företagen att 

låta deras anonymitet kvarstå. 

Av de 46 företagen som vi lokaliserat var det 31 företag som vid telefontillfället gick med på 

att delta i vår studie. Det var dock endast 21 företag som gick in och svarade på vår enkät. 

Därmed var det alltså 10 företag som inte gick in och svarade trots överenskommelse via 

telefon. För att försöka öka tillförlitligheten kontaktades dessa företag igen via 

påminnelseutskick och telefon, men utan framgång. Totalt fick vi ett bortfall på 54 procent, 

över hela den valda branschen i Norr- och Västerbotten. Resultatet ansåg vi till trots som 

tillförlitligt då det är svårt att driva in en högre svarsfrekvens vid en totalundersökning. 

 

2.7.2 Validitet  
Enligt Denscombe (2000, s. 283) innebär validitet i stora drag att metoder och data är riktiga. 

Validitet handlar om att undersöka det som avser att undersökas (Svenning, 2003, s. 64).  Det 

är viktigt att validiteten är god annars spelar det ingen roll hur bra mätningen är eftersom den 

inte speglar verkligheten. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan validiteten förbättras genom 

att välja, utforma och anpassa metodtekniker så att de stämmer överens med det valda 

synsättet och syftet med studien. 

Enkäter har nackdelen att svarsfrekvensen inte är lika hög, det kan bero på att respondenterna 

kan se enkäter som opersonliga och frustrerande och därmed blir det lättare att kassera 

(Denscombe, 2000, s. 127). För att få enkäten mer personlig skrevs ett introduktionsbrev om 

varför studien svar var viktiga. Vid utformandet av frågeformuläret tog vi till hjälp av gamla 

beprövade enkäter för att se till att våra frågor utformades på rätt sätt, att frågorna skulle 

undersöka det vi avsedde att undersöka. Vi kontrollerade även att våra frågor kom i rätt 

ordningsföljd och var rätt formulerade genom att vi själva testade och besvarade 

frågeformuläret innan det skickades ut. Detta gjordes genom att vi skickade länken till oss 

själva först, för att se om allt fungerade. Vi valde att ta kontakt med respondenterna innan 

enkäterna skickades ut, vilket bidrog till att vi fick tillgång till de korrekta e-postadresserna 

samt att vi fick en mer personlig kontakt med respondenterna. I enkätutskicket lämnades även 

våra personliga kontaktuppgifter utifall det var något som respondenterna funderade över. 

Genom att undersökning utfördes med hjälp av frågeformulär som bestod av förkodade svar, 

kunde respondenterna uppleva det som mindre krävande att bara kryssa i lämpliga rutor, 

risken var att de skulle känna sig mer begränsade (Denscombe, 2000, s. 127 f). Författaren 

menar att förkodade svar kan snedvrida resultaten så att de snarare speglar forskarens än 

respondentens sätt att uppfatta saker och ting. För att undvika detta gav vi möjlighet till att 

lämna ett öppet svar i samband med de flesta frågorna.  
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3 Teori 
Detta kapitel behandlar de olika kalkylmetoderna och teorierna som vi har utforskat. 

Contingency teorin ligger i fokus, hur den påverkar redovisning, kalkylsystem och framförallt 

produktkalkyleringen. I denna del studeras även hur ledarskapsstilen och konkurrensen kan 

påverka valet av kalkylmetod. Dessa faktorer utmynnar avslutningsvis i en egen utformad 

analysmodell. 

 

3.1 Ett situationsanpassat synsätt 
Morgan (1999) talar om världen som en plats i ständig förändring, där företag i försök att 

hantera all den information som existerar bör fokusera på endast ett fåtal variabler, som är 

viktiga för just dem. Valet av variabler som görs påverkar och förändrar den omgivningen 

som organisationen existerar i, nya variabler väljs då ut för att hantera situationen, vilket leder 

till att omgivningen åter påverkas och förändras (ibid). Processen beskriver Macintosh (1994) 

som ”enact”, vilket innebär att organisationer inte bara anpassar sig efter den rådande 

situationen, utan agerar i enlighet med den för att förändra förutsättningarna. Organisationen 

kan därmed ses som ett öppet system (Morgan, 1999). Detta organisatoriska synsätt grundar 

sig i Contingency teorin eller ”den situationsanpassade teorin”, vilken växte fram under 1960-

talet och bygger på empiriska studier gjorda av Woodward (1965), Burns och Stalker (1961), 

Lawrence och Lorsch (1967) samt Thompson (1971). Studierna utgår ifrån att 

omgivningsmässiga premisser avgör valet av lämplig organisation. Det innebär att det inte 

finns någon organisationsstruktur som lämpar sig bäst i alla situationer, organisationen 

”måste” anpassa sig till de omgivningsmässiga premisserna som finns i deras natur 

(Bergström & Lumsden, 1993, s. 33).  

Litteraturen har inte än utvecklat en omfattande och trovärdig Contingency teori för 

redovisning (Chapman, 1997, s. 189). Den fundamentala synen på Contingency teorin som ett 

koncept har utmynnat i en ström av studier som försökt förklara redovisningens natur 

(Abernathy & Lillis, 1995). Vid forskning är utgångspunkten att det inte finns något generellt 

ekonomisystem som kan tillämpas och utnyttjas på samma sätt i alla organisationer under alla 

förhållanden (Bergström & Lumsden, 1993, s. 34). Ekonomisystem måste istället bygga på de 

speciella omständigheter som företagen befinner sig i. Grundantagandet är att företagens 

effektivitet är högre om ekonomisystemet anpassas till företagets struktur, vilket i sin tur 

måste vara anpassat till den omgivning företaget befinner sig i. Det är därför, enligt 

situationsanpassad teori, viktigt att identifiera vilka aspekter som ett ekonomisystem bör 

anpassas till (ibid). Contingency teorin delar in aspekterna i situationsvariabler. Klassiska 

sådana är företagets storlek, ledarskapsstil och vilken konkurrens som råder (Ollonqvist & 

Rimmler, 2005; Bergström & Lumsden, 1993). Den här studien kommer fokusera på de två 

sistnämnda variablerna då storleken är något vi kommer hålla konstant. 
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3.2 Produktkalkyl vid beslutsfattande 
Ohlsson (2001) menar att produktkalkyler används på olika sätt, många gånger kan det också 

vara olika personer som ska använda materialet. Därför är det viktigt att kalkylerna är så lätta 

som möjligt att förstå och överblicka. Produktkalkyler kan upprättas för både regelbundet, 

återkommande och tillfälliga handlingssituationer i ett företag. Författarna Bergström och 

Lumsden (1993) samt Alnestig och Segerstedt (2008) visar på att olika handlingssituationer 

kräver olika produktkalkyler. Detta är ett situationsanpassat synsätt. Behovet av kalkyler 

varierar mycket beroende på vilken inriktning verksamheten har (Bergström & Lumsden, 

1993, s. 130). Enligt Ohlsson (2001, s. 59) samt Brierley, Cowton och Drury (2001) är det 

viktigaste syftet med produktkalkylering att skapa underlag till en av företagens allra 

viktigaste uppgifter, nämligen prissättningen. Kalkylen är ett beslutsunderlag och allt 

beslutsfattande avser framtiden. Men Ohlsson (2001) menar att det fyller fler funktioner i 

företagets resursplanering. Enligt Alnestig och Segerstedt (2008, s. 14) behöver företag 

vägledning när de skall göra val av produktsortiment eller kontrollera kostnaderna. De menar 

att genom att ge information om olika produkters kostnader medverkar produktkalkylen till att 

styra produktionen och försäljningen. Informationen man får av produktkalkyler har en viktig 

roll i många olika typer av beslutsfattande (Brierley et al, 2001). Alnestig och Segerstedt 

(2008) menar även att informationen kan ge ett underlag för budgeteringen och den 

långsiktiga investeringsplaneringen. Vid utförandet av ett kalkylsystem är det viktigt att 

noggrant kartlägga i vilka situationer produktkalkylerna skall ge underlag för bedömningar 

(Alnestig & Segerstedt, 2008, s. 15). Dessutom måste man uppmärksamma hur olika 

bedömningar och beslutsnivåer kan vara aktuella i olika delar av företaget, vid olika 

konjunkturlägen (ibid). Produktkalkyler ger alltså ett beslutsunderlag till besluten som avser 

förbrukningen av resurser och produktionen av varor och tjänster. Dessa beslut kan till 

exempel avse att välja vilka produkter som ska tillverkas, att sätta pris och att kontrollera 

företagets resultat.  

 

3.3 Formellt och informellt beslutsfattande 
Perren, Berry och Partridge (1999) indikerar att ägare och ledare vanligtvis använder sig av 

informella beslutsmodeller de första åren, när företaget fortfarande är ungt. Man kan då undra 

över hur god information och kontroll ledaren verkligen har. Perren et al (1999) menar dock 

på att informationen och kontrollen till trots är mycket god, den är till och med lämplig med 

tanke på företagets relativt lilla storlek och utveckling. När verksamheten sedan växer och 

antalet transaktioner ökar så ökar även de formella beslutsmodellerna (ibid). Harrison och 

Pelletier (2001) menar att en formell beslutsprocess bidrar till lyckade strategiska val. Det 

som är viktigast att kontrollera med tillförlitlig och formellt framkallad information för små 

växande företag är kassaflödet (Perren et al, 1999).  

Författarna Alattar, Kouhy och Innes (2009) studie visar på att de flesta småföretag saknar 

formella beslutsmodeller framförallt när det gäller internredovisningsinformation. De varken 

genererar eller använder sig av desto mer skriven information, utan huvudsakligen handlar det 

om muntligt utbyte av information. Studien visade även på resultat som stödjer Perren et al 
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(1999), nämligen att en förändring i storlek är en huvudsaklig faktor angående graden 

formalitet i företagen. När företaget växer minskar ägarens inflytande och en mer formell 

beslutsstruktur utvecklas (Alattar, Kouhy, & Innes, 2009). En annan påverkansfaktor för den 

formella beslutsmodellen som Alattar et al (2009) påvisar överensstämmer med Nayak och 

Greenfields (1995) resultat om att ett företag i uppstartningsfasen inte är i behov av 

avancerade formella beslutsmodeller. När uppgifterna och informationen de behandlar blir av 

större omfattning, ökar vikten av att skaffa en formell beslutsstruktur för framtida 

beslutsfattanden (Alattar et al, 2009; Nayak & Greenfields, 1995). 

 

3.4 Produktkalkylmetoderna 
Denna figur visar olika metoder gällande produktkalkyler och hur de hänger ihop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Produktkalkylmetoderna 

 

Det finns tre huvudsakliga metoder för produktkalkylering: självkostnadskalkyl, 

bidragskalkyl och målkostnadskalkyl. Periodkalkylen och orderkalkylen är fördjupningar av 

självkostnadskalkylen. Rest-, ekvivalent- och divisionskalkyl är vidarekalkyler av 

periodkalkylen, samtidigt som ABC- och påläggskalkyl är vidarekalkyler av orderkalkylen.  

Nedan följer en beskrivning av de olika produktkalkylmetoderna. 

 

3.4.1 Självkostnadskalkyl 
Ohlsson (2001) samt Alnestig och Segerstedt (2008) menar att självkostnadskalkyler bygger 

på fullständig fördelning av samtliga kostnader ut på produkterna. Denna kalkyl passar bäst i 

företag som producerar enstaka eller fåtal produkter (Ohlsson, 2001, s. 71). Han menar att den 

största fördelen med självkostnadsmodellen är att den ger ett mycket bra beslutsunderlag inför 

produktions- och prissättningsbeslut, då kalkylen tar hänsyn till dem samtliga kostnaderna. 

Självkostnadskalkylen är i regel mer lämpad som underlag för långsiktiga beslut då den inte 
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endast tar hänsyn till fasta kapacitetskostnader, utan specificerar dem på kostnadsstället 

(Bolmgren & Hult, 1996, s. 45). Det finns olika metoder för att beräkna självkostnaden som 

är mer eller mindre ändamålsenliga beroende på hur företagets struktur ser ut, de 

grundläggande metoderna är periodkalkylering och orderkalkylering (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2001). Periodkalkylering bygger på en kostnadsberäkning för produkten som 

sträcker sig över en tidsperiod. De företag inom processindustrin som tillverkar 

standardiserade produkter som sker kontinuerligt är det vanligt att använda periodkalkylering 

på grund av dess enkelhet (Olsson & Skärvad, 1998). Periodkalkylerna delas upp i olika 

metoder, divisionskalkylen, ekvivalentkalkylen och restkalkylen (Andersson, 1997).  

Divisionskalkyl är enligt Ohlsson (2001, s. 105) är denna kalkyl en mycket enkel 

kostnadskalkyl som normalt upprättas i kontrollsyfte, efterkalkyl. Syftet med 

divisionskalkylen är att mäta periodens totala kostnader per producerad enhet. Ohlsson (2001) 

menar att divisionskalkylen kan upprättas som förkalkyl, men då används budgeterade värden. 

Ekvivalentkalkyl används framförallt i råvaruberoende tillverkande företag som producerar 

fler än en produkt. Det handlar ofta om att företagen utnyttjar huvudproduktens spill för att 

tillverka en biprodukt. Fördelar med denna kalkyl är att den kan användas i andra företag som 

producerar flera produkter som har olika resurskrav (Ohlsson, 2001, s. 107 ff). Kalkylen 

används för att beräkna respektive produkts styckekostnad för en viss period. Metoden bygger 

på att du fördelar kostnadsmassan på företagets olika produkter via speciella ekvivalent- eller 

jämförelsetal (ibid). En nackdel med denna kalkyl kan vara att i vissa situationer kan det vara 

svårt att hitta rätt ekvivalenttal för att det ska ge en rättvis kostnadsfördelning (Karlsson, 

1999).  

Restkalkylen används enligt Ohlsson (2001) samt Bolmgren och Hult (1996) för att beräkna 

styckekostnaden efter avdrag för eventuella intäkter från mindre relevanta biprodukter, som 

inte särkalkyleras i företaget. Att göra en restkalkyl innebär helt enkelt att reducera 

produktens styckekostnad med dess andel av den intäkt som biprodukten ger (ibid). 

Vid orderkalkylering beräknas en kundorder, en tillverkningsserie eller kostnaden för en 

produkt vid blandad tillverkning (Ax et al, 2001). Orderkalkylering till skillnad från 

periodkalkylering oberoende av tidsaspekten, här beräknas till exempel kostnaden för en 

kundorder. Denna kalkyl är lämplig att använda för företag som tillverkar produkter som 

väsentligt skiljer sig åt när det gäller förbrukning av resurser. De två vanligaste metoderna är 

påläggskalkylering och ABC-kalkylering (ibid). 

Påläggskalkyler tar hänsyn till samtliga kostnader i företaget genom att även de tillämpar 

principen om fullständig kostnadsfördelning. Dessa kalkyler bygger på kostnadsbegreppen 

direkta och indirekta kostnader (ibid). Gerdin (1995) tar upp att de direkta kostnaderna är 

kostnader som tydligt orsakas av produkten, medan de indirekta kostnaderna först samlas upp 

på olika kostnadsställen, som kan vara till exempel inköps- eller försäljnings avdelning. När 

de indirekta kostnaderna ska fördelas från kostnadsställena till kostnadsbärarna används 

fördelningsnycklar eller fördelningsbaser (Olsson, 1994). Fördelningsnycklar välj vars storlek 

varierar proportionellt mot förändringar i de indirekta kostnaderna. Påläggskalkyler kan 
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rekommenderas som utgångsmall i företag som producerar ett flertal olika produkter och att 

de kan användas i alla typer av företag (Ohlsson, 2001). 

ABC-kalkyl eller ”aktivitetsbaserad kostnadsfördelning” är en fördjupad form av 

självkostnadskalkyl som baseras på aktivitetsfördelning (Albertsson, Lindstrand, & 

Lundqvist, 2000, s. 61). Till skillnad från traditionell självkostnadskalkylering syftar ABC-

kalkylen till att få en mer rättvis fördelning av kostnaderna på de olika objekten (Karlsson, 

1999, s. 106). Detta sker genom att de indirekta kostnaderna fördelas utifrån vilka aktiviteter 

de olika objekten ger upphov till (ibid). ABC-kalkylering ger upplysning om vad de olika 

aktiviteterna kostar, samt hur lönsamma de olika produkterna eller kunderna är (Karlsson, 

1999, s. 112). Kern och Formoso (2006) samt Karlsson (1999, s 113) tar upp att ABC har 

antagits i många industri- och tjänsteföretag som en metod att förbättra kostnadshanteringen i 

komplexa produktionssystem. Förutom det faktum att ABC gör det möjligt att direkt kunna 

spåra tillverkningskostnaderna för produkterna är det också möjligt att fastställa kostnaderna 

(Kern & Formoso, 2006). 

 

3.4.2 Bidragskalkyl 
Bidragskalkylering är en metod utan fullständig kostnadsfördelning. Rent konkret innebär det 

att man skippar momentet med kostnadsfördelning vilket verkligen förenklar arbetet, det leder 

och andra sidan till att man inte får tillgång till hela kostnadsbilden (Ohlsson, 2001, s. 73). 

Endast särkostnader fördelas medan samkostnader behandlas som en enhet (Albertsson et al, 

2000; Bolmgren & Hult, 1996). Bidragskalkylering som produktkalkyleringsverktyg är enligt 

Albertsson et al (2000) ett bra verktyg då: företaget inte själva kan sätta priser utan det 

bestäms av marknaden, när produktsortimentet är stort eller när det är svårt att hitta 

meningsfulla fördelningsnycklar. Svagheterna med bidragskalkylering är att den är för 

kortsiktigt (ibid). Samtliga författare som studerats är överens om att bidragskalkylering kan 

vara ett bra verktyg för att få snabba resultat, eller för vardagliga produktions- eller 

prissättningsbeslut. Men när det gäller större ekonomiska beslut bör man använda sig av full 

kostnadsfördelning då det ger ett längre lönsamhetstänkande. Bidragskalkylering bör främst 

användas som ett komplement till självkostnadskalkyl då de behövs i olika situationer (ibid). 

 

3.4.3 Målkostnadskalkyl 
Målkostnadskalkylen har en viss likhet med bidragskalkylen, man utgår från priset och räknar 

baklänges fram om man får tillräcklig kostnadstäckning (Bolmgren & Hult, 1996, s. 60). Att 

utgå från det pris som företaget tror kunden är villig att betala, detta görs med en 

marknadsundersökning där man försöker ta reda på vilka egenskaper som marknaden 

efterfrågar hos produkten i form av till exempel design, kvalitet och funktion (Karlsson, 

1999). Utifrån detta pris fastställs sedan hur stora kostnaderna får vara för att det ska vara 

intressant att tillverka produkten med hänsyn till vinstkravet (ibid). Denna kalkyl skiljer sig 

från de traditionella produktkalkyleringsmetoderna där kostnaderna beräknas först. När 
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försäljningspris och vinstkrav har bestämts kan målkostnaden räknas ut, vilken är den högsta 

kostnaden som produkten får tillverkas för (Karlsson, 1999).  

Enligt Kern och Formoso (2006) används målkostnadskalkylering ofta av vissa ledande 

industriföretag där huvudsyftet är att minska den slutliga kostnaden för produkten för att få 

den förväntade lönsamheten, men samtidigt säkerställa tillfredsställande kvalitet hos 

kunderna. De föreslår en användning av målkostnadskalkylering i produktionsfasen, det kan 

även vara bra att engagera sig att ha målkostnadskalkylering i produktutvecklingsprocessen 

för byggföretagen. 

Nedan följer en sammanställande tabell för att få en överskådlig bild över de övergripande 

produktkalkylmetoderna. 

 

Tabell 3:1. Sammanställning av produktkalkylmetoder 

 Kostnadsfördelning Detaljrikedom Beslutsunderlag 

Självkostnadskalkyl Fullständig Medel Produktion och 

prissättning 

ABC-kalkyl Aktivitetsbaserad Stor Komplexa 

situationer 

Bidragskalkyl Fullständig Låg Komplement till 

självkostnad 

Målkostnadskalkyl Utgår från priset och 

räknar baklänges 

Medel Produktion och 

utvecklingsfasen 

 

 

3.5 Småföretag 

3.5.1 Ledarskapsstilen 
Ledarskapsstilen är en viktig påverkansfaktor i de små företagen enligt (Ollonqvist & 

Rimmler, 2005). I småföretag är det ofta ägarna som även är dem som leder företaget och 

överser alla aspekter i organisationen (Yew Wong & Aspinwall, 2004). Beslutsfattandet är 

generellt centraliserat och huvudsakliga makten ligger helt i ägarnas händer (ibid). Ägaren 

agerar som ledare över organisationen. Det är han/hon som ska filtrera information, allokera 

resurser, hantera oroligheter samt bibehålla arbetsflödet i organisationen (Florén, 2006). 

Ledarstilen påverkar nivån av delegering, beslutsfattandet och kontrollera aktiviteterna 

(Cameron & Quinn, 1999; Pheysey, 1993). När företaget ökar i storlek tenderar ledningens 

struktur att flyttas från ägare till en VD, som har mer insikt i företaget (Bennett & Robson, 

2004). Det gör att små företag har lättare att adoptera och anpassa sig till marknaden för att 
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kunna bemöta de hot och möjligheter som råder (Ollonqvist & Rimmler, 2005; Bennett & 

Robson, 2004). Styrande personer i små företag saknar ofta träning i ledarskap (Haksever, 

1996). De har sällan någon formell utbildning i detta och kunskapsnivån är rätt låg (Yew 

Wong & Aspinwall, 2004). De flesta har till synes god kunskap om de produkter och tjänster 

de producerar, men saknar kunskap i effektivt ledarskap (ibid). Denna bristande ledarkunskap 

gör att ledare i småföretag ofta har svårt att styra och i vissa fall till och med motverkar att 

företaget skall växa eftersom de inte känner sig bekväm i rollen att styra ett större företag 

(Collinson & Quinn, 2002). Florén (2006) menar att ägarna i små företag spenderar den mesta 

delen av sin tid med kontorsarbete, oftast får ägarna arbeta på sin lunchrast och andra raster. 

Medan genomsnittet av ägare inte spenderar ens en tredjedel av sin tid vid skrivbordet (ibid).  

Beslutskedjan i små företag är ofta betydligt kortare då det är färre ”lager” av ledarskap att 

passera innan man når produktionen (Ghobadian & Gallear, 1997). Även författarna 

Williamson (1985) och Eisenhardt (1989) diskuterar att den interna hierarkin ofta kan kopplas 

ihop med storleken på företaget, i mindre företag är ofta den hierarkiska nivån mindre då 

ägare och ledning är närmare produktionen. De säger att desto större den interna hierarkin är, 

desto mer tenderar företaget att arbeta för aktieägarna och intressenternas bästa. I de små 

företagen har ledaren direktiv att vara mer kritisk och ha ett närmare deltagande med 

personalen, vara ett stöd till personalen och ha en bra relation mellan ägare/ägarna och 

personalen (Bennet & Robson, 2004). Desto mer styrelsen kan kontrollera ledaren, desto mer 

kan de begränsa hans incitament att arbeta för egen vinning skull, de kan då lättare styra 

honom att arbeta för företagets bästa (ibid). Däremot är ofta intressenters och aktieägares 

intressen överensstämmande med ledning och arbetare i små företag. Detta då ledare och 

ägare ofta kan vara en liten grupp personer, eller i vissa fall även samma person (Bennett & 

Robson, 2004). 

Ledarens uppgift är att upprätta de strategiska val i företaget (Mintzberg et al, 1976; Harrison 

& Pelletier, 2001). Enligt Bennett och Robson (2004) ska ledaren reducera osäkerheten, och 

kunna välja in de resurser som stärker företagets förmåga att öka tillgångarna eller höja 

företagets status och vidkännande. Vad ledaren får sysselsätta sig med beror på styrelsen har 

bestämt, företagets strategi och mål skall ligga i fokus (Garengo & Bititci, 2007). Kern och 

Formoso (2006) kom i sin undersökning fram till att det finns ett starkt samband mellan 

kostnadsplanering och att ha kontroll över kostnaderna. De vill att det ska vara en och samma 

ansvarig för båda processerna för att kunna ha en överblick över företagets kostnader. Burns 

och Kaplan (1987, s. 226) menar att ett mer omfattande produktkalkylsystem med långsiktiga 

kostnadsvariabler av tillverkningen och marknadsföringen av varje produkt eller produktlinje 

det resulterar i att det ger en mycket bättre basis för ledaren när det gäller till exempel att ta 

beslut om prissättningen. Ledaren behöver olika typer av produktkalkylmetoder för att kunna 

ta olika beslut (Reinstein & Bayon, 1997). Burns och Kaplan (1987) tar upp att 

kostnadskalkylerna har blivit strategiskt viktiga för att fortsätta affärerna och skapa en hållbar 

konkurrensfördel för företaget.  
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3.5.2 Konkurrens 
Khandwalla (1972) har utfört empiriska studier angående situationsanpassad teori i 

ekonomisystem, resultatet visade att en hög upplevd konkurrens medför en större användning 

av sofistikerade ekonomisystem, vilket även Ask och Ax (1997) håller med om. Khandwalla 

(1972) menar att det finns skillnader på användningar av ekonomisystem beroende på vilken 

typ av konkurrens förtaget upplever, det kan vara pris, marknadsföring eller produkt. 

Khandwallas forskningsresultat visar på att ekonomisystem i företagen som har produkt som 

främsta konkurrensmedel har hög sofistikeringsgrad jämfört med de företag som främst 

konkurrerar med pris eller marknadsföring. Om företaget upplever hög grad av konkurrens, 

desto mer betydelsefull är produktkalkylering och de företag som är utsatta för detta använder 

sig av självkostnadskalkyler som huvudsakliga produktkalkyler i företaget (Ask & Ax, 1997). 

Bengtsson och Kock (1999) menar att VD:n måste ha en strategisk plan för att kunna hantera 

befintliga och nyetablerade konkurrenter. VD:n skall definiera vilka konkurrensfördelar och 

förutsättningar man tillhandahåller för att kunna behålla gamla kunder men samtidigt för att 

skaffa nya kunder (Bengtsson & Kock, 1999). Andersson och Kiselev (2001) tar upp att som 

företagare måste man kunna hålla koll på sina konkurrenter och kunna agera snabbt vid dem 

konkurrenskraftiga prisförändringar som kan råda på marknaden som man är etablerad på. 

Genom att företag använder sig av strategiskplanering resulterar det i att företaget stärks i 

förhållande till sina konkurrenter (O'Regan & Ghobadian, 2002). Företag i olika branscher 

och miljöer konkurrerar på olika sätt och för att företag ska lyckas på den egna marknaden 

krävs det en utvecklad konkurrensstrategi (Johnson, Scholes, & Whittington, 2006, s. 242). 

Porter (2004) tar upp allmänna konkurrensstrategier som kostnadsledande, differentiering, 

fokusering och fokuserad differentiering, se figur 2 nedan.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 2. Porters allmänna konkurrensstrategier  

Eget efter Porter, M. E. (2004). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries 

and Competitors. New York: Simon & Schuster Inc, s 39. 

 

De företag som konkurrerar genom att vara kostnadsledande strävar efter att uppnå de lägsta 

kostnaderna på produkten för att kunna erbjuda kunderna det lägsta priset (Porter, 2004). På 

dessa marknader tenderar det till att vara hårdare konkurrens, här klarar företagen av 
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priskonkurrensen på ett bra sätt. Dessa företag tillverkar ofta en standardiserad produkt. 

Karlsson (1999) tar upp att de företag som inriktar sig på att vara kostnadsledande krävs det 

en väl utvecklad och detaljerad produktkalkyl för att kunna följa kostnaderna genom hela 

processen och se om produkten blir för dyr att tillverka på något plan. Det är dessutom viktigt 

för företagen att få reda på var det går att dra ned på kostnaderna (ibid). Kostnadsfokus 

fungerar på ett liknande sätt som kostnadsledare men har en betydligt snävare utgångspunkt 

vad det gäller segmentering (Porter, 2004). 

Vid en differentierad strategi anpassar företagen sina produkter, då försöker företagen att 

skilja sina produkter från marknadsledarna för att kunna undvika konkurrensen (Johnson et al, 

2006, s. 246 ff). Fokuserad differentiering är en typ av differentiering, men som fokuserar på 

ett smalt segment (Porter, 2004). Om ett företag tillämpar strategin fokuserad differentiering 

innebär det att företaget tillverkar en produkt som är mer kundanpassad än vad de 

kostnadsledande företagen gör (Johnson et al, 2006, s. 251 f). Karlsson (1999) menar att för 

de företag som har inriktat sig mot differentierad eller fokuserad strategi krävs det inte lika 

detaljerad kostnadskontroll. Här är det viktigare att leverera med ett högt kundvärde. Det 

krävs för företagen att de använder sig av mer kundanpassade strategier och att man har 

kontroll på sina kostnader, men detta är inte lika viktigt för de företag som måste vara 

kostnadsledare (Karlsson, 1999).  

När det gäller små företagens konkurrensstrategi försöker de att minska priskänsligheten för 

sina kunder genom att erbjuda en bättre service och produktkvalitet (Ollonqvist & Rimmler, 

2005). Bergström och Lumsden (1993) nämner att småföretagen inriktar sig mot de mindre 

marknaderna eftersom de är i symbios med företagets kapacitet. De menar att fokuserad eller 

differentierad konkurrensstrategi är något som småföretagen inriktar sig mot med sina 

nischade produkter. Konkurrensen för de små företagen blir därmed uteslutande mot andra 

småföretag inom vissa regioner (Bergström & Lumsden, 1993). Individer som startar nya 

företag kommer ofta från något annat konkurrerande småföretag. Detta leder till att fokuset 

hamnar på en liknande marknadsinriktning som hos de tidigare företaget och konkurrensen på 

marknaden hårdnar. Ytterligare en anledning till småföretagskonkurrensen är att de stora 

kapitalintensiva bolagen dominerar vissa marknader och gör det mer eller mindre omöjligt för 

de små företagen att etablera sig, de enda marknaderna småföretagen kan slå sig in på blir 

därmed de marknader där det redan finns etablerade småföretag (ibid). 

 

3.5.3 Val av produktkalkylmetod 
Vilken produktkalkyl passar bäst i små företag? Problemet med att välja produktkalkyl, vilket 

vi diskuterat tidigare, är att metoderna och forskningen inte är utvecklad för små företag, trots 

att de utgör hela 99,2 procent av alla företag i Sverige (Dyrke, 2008). De mindre företagen 

saknar möjlighet att anpassa modellerna på grund av komplexiteten och situationen 

(Samuelson, 1990). Det är därmed svårt att finna litteratur som behandlar just små företags 

val av kalkylmodell. I en studie utförd på 152 svenska företag om vilken produktkalkylmetod 

de föredrog, visade svaren på ett blandat användande (Ask & Ax, 1997). Den metod som 

dominerade undersökning var självkostnadskalkylen vilken tillämpades ensamt av 57,9 
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Påverkansfaktor 
Påverkansfaktor 

procent. 9,9 procent av företagen hade enbart bidragskalkylering samt var det 32,2 procent 

som använde sig av både självkostnadskalkyl och bidragskalkyl. Av de som tillämpade båda 

metoderna hade alla självkostnadskalkyl som huvudsaklig metod, medan 

bidragskalkyleringen mer används som ett komplement (Ask & Ax, 1997). Bidragskalkyler 

kan ses som förenklade varianter av självkostnadskalkyler och behovet av sådana är 

framförallt när företaget står inför snabba beräkningar (ibid). Huvudargumentet för att 

tillämpa bidragskalkyler är därmed att de är enklare och mer flexibla än 

självkostnadskalkyler. Motsättningsvis är huvudargumentet för självkostnadskalkylering att 

det är avancerat och ger en mer stabil grund att stå på vid beslutsfattande gällande pris och 

produkter än bidragskalkyleringen (ibid). 

 

3.6 Analysmodell 
Vi har utifrån vår teoretiska referensram utvecklat en analysmodell som kommer ligga till 

grund för analyskapitlet, se figur 3 nedan.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Analysmodell  

Produktkalkylen ligger till grund för många viktiga beslut och det är därför viktigt att använda 

sig av en modell som är väl lämpad för det egna företaget. Det finns olika faktorer som 

påverkar vilken produktkalkylmetod företaget väljer, detta är påverkansfaktorerna. Vi har 

undersökt faktorerna konkurrens och ledarskapsstil, då de enligt litteraturen har stor inverkan 

på just små företag. Den streckade linjen visar att det även finns en viss koppling mellan 

påverkansfaktorerna i sig, och inte bara mellan faktorerna och valet av produktkalkyl.  
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4 Empiri 
Empirikapitlet inleds med en kort beskrivning av hustillverkningsbranschen och de företag 

som har undersökts. Slutligen presenteras undersökningens resultat. 

 

4.1 Hustillverkningsbranschen 
I en utredning gjord av IUC Norrbotten (2004) diskuteras det att hustillverkning inom 

segmenten villor och flerbostadshus har vuxit och är i flera avseende ledande i landet. Bland 

annat pågår tillverkning med ökat inslag av massivträ. I en artikel i Näringsliv i Norr av 

Andefors (2009) intervjuas Christer André och John Sandström på IUC i Norrbotten. André 

framhåller i artikeln dem unika och duktiga hustillverkarna i Norrbottens län. Han ser en ljus 

framtid för dessa då behovet av bostadsbyggande är stort och kommer att öka (Andefors, 

2009). Detta är något som även framhålls av utredningen där Gustavsson (2004) menar att 

några av de största och mest betydande tillverkarna av villor på den nordiska marknaden finns 

i Norrbotten. 

Marknaden är i huvudsak knuten till de nordiska länderna där affärsområde byggnation har 

delats in i tre underliggande segment: flerfamiljshus, villor och övrig byggnation. Kunderna 

för flerfamiljshus är kopplade till bostadsföretag men också till institutionsvärlden som 

studentbostäder till högskolor. Villakunder är i huvudsak traditionella privata kunder medan 

övrig byggnation kan vara hela spektret av kunder (Gustavsson, 2004). 

 

4.2 De undersökta företagen 
21 företag har varit föremål för vår undersökning inom hustillverkningsbranschen. Det 

senaste startade företaget etablerades för 3 år sedan medan det som funnits längst har varit 

etablerat i 99 år. I genomsnitt har de företag som deltagit i undersökningen varit verksamma i 

26 år. 

Eftersom vår undersökning handlar om små företag ska de anställda variera mellan 10 och 49 

stycken. I vår undersökning var det ett företag som hade expanderat det senaste året från 44 

till 76 anställda år 2008. Detta företag har just övergått från att vara småföretagare till att 

klassas som ett medelstort företag, eftersom övergången har skett nyligt tycker vi ändå att det 

är väsentligt att ha med dem i vår undersökning. I övrigt varierade antalet anställda mellan 11 

och 45 stycken, med ett genomsnitt på 21 stycken anställda. När det gäller omsättningen har 

de flesta svarat mellan 20 miljoner och 50 miljoner kronor under år 2008.  

  

4.3 Produktkalkyleringsmetod 
Det övervägande svaret om företagen tar till hjälp av kalkyler vid prissättning, svarade 90 

procent ja på denna fråga. De övriga 10 procenten använder sig huvudsakligen av rutin eller 

benchmarking, alltså tittar på hur konkurrenterna gör. När det gäller beslutsfattandet vid val 
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av produktsortiment var det en jämn fördelning ifall kalkyler används eller ej. För de som inte 

använder sig av produktkalkyler låg istället rutin och erfarenhet till grund vid beslutsfattandet.  

När de 21 undersökta företagen ska kontrollera sina kostnader är det framförallt med hjälp av 

produktkalkyler, endast 19 procent använder sig av andra alternativ och då är det oftast rutin 

och erfarenhet som ligger till grund för besluten även här. 

 

Figur 4. Påläggskalkyl 

 

Påläggskalkylen vilken var den överlägset vanligaste metoden används främst vid 

prissättning. 62 procent av de undersökta företagen använder påläggskalkyl vid prissättning, 

och 19 procent av företagen brukar påläggskalkylen vid kostnadskontroll. När det gäller 

beslutsfattande om val av produktsortiment är det 14 procent som tillämpar påläggskalkylen.  

 

 

Figur 5. Bidragskalkyl 

29 procent av de tillfrågade företagen använder sig av bidragskalkylen vid prissättning, dock 

är det mer som ett komplement då alla företag som använder sig av bidragskalkyl gjorde det i 

kombination med någon form av självkostnadskalkyl.  

 



25 

 

Figur 6. ABC-kalkyl 

 

I de fall när ABC-kalkylen används är det jämnt fördelat mellan prissättning och 

kostnadskontroll. Sammanlagt använder 19 av 21 företag produktkalkylmetoder vid någon 

form av beslutsfattande och 5 av 21 företag använder sig av just ABC.  

Vår undersökning visar på att framförallt traditionella produktkalkyleringsmetoder såsom 

bidragskalkylering och påläggskalkylering är de vanligaste metoderna. ABC-kalkylen 

används i viss mån, medan divisions-, ekvivalent-, rest- och målkostnadskalkyl endast 

används i enstaka fall. 

 

4.4   Konkurrens och ledarskapsstil 
Av de 21 företagen varierade antalet ägare från 1 till 5, varav 1 var det dominerande svaret 

med hela 67 procent. I 17 av 21 fall (81 procent) är ägaren även VD och har kontrollen över 

hela verksamheten. I de övriga fyra fallen hade VD:n stort inflytande, vid både prissättning, 

val av produkter och kontrollerande av kostnaderna. Endast 3 av 21 har högre utbildning än 

gymnasial nivå. Det företaget som har expanderat i antalet anställda detta år var det som hade 

de flesta ägarna. 

10 av 21 företag använder hög produktkvalitet som främsta konkurrensmedel medan 7 av 21 

framförallt satsar på god service. Alternativet lågt pris hade endast 3 av 21 svar och är inget 

som småföretagen använder som ett huvudsakligt konkurrensmedel i vår studie. För dessa 21 

företagen var strategin viktigast vid prissättning och kontroll av kostnaderna, medan vid valet 

av produkter tar de mindre hänsyn till strategin. Vid prissättning togs även stor hänsyn till 

både marknaden och konkurrensen då 81 procent svarade en 4 eller 5, på en skala 1-5, om hur 

stor hänsyn de tog till marknaden och konkurrenterna innan de tog beslut om priset. Dock 

anser de flesta företagen endast ha någorlunda god information om sina konkurrenter trots 

denna stora hänsyn vid prissättningen. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras resultaten av undersökningen, utifrån det föregående kapitlets 

empiri. Resultaten tolkas och kopplas ihop med det teoretiska kapitlet som lagt grunden för 

uppsatsen. 

 

5.1 Produktkalkyleringsmetod 
I teorin beskrivs påläggskalkylen, vilket är en självkostnadskalkyl, som en avancerad och 

administrativt jobbig metod då fullständig kostnadsfördelning kan vara mycket krävande. 

Bidragskalkylering skippar fullständig kostnadsfördelning och är betydligt mindre krävande 

administrativt. På grund av detta är bidragskalkylen ett bra komplement till 

självkostnadskalkyler. Detta kan vara förklaringen till att företagen i vår undersökning väljer 

att tillämpa just dessa två kalkylmetoder tillsammans. 

En annan anledning till att framförallt bidrags- och påläggskalkyl används är för att de är 

relativt enkla att räkna fram, även om påläggskalkylen kan vara administrativt tung. Att dessa 

metoder är gamla och välbeprövade tror vi också spelar stor roll. Bidrags- och påläggskalkyl 

kräver samtidigt mindre resurser av företaget än till exempel vid en ABC-kalkyl. 

Målkostnadskalkylen används inte i någon större utsträckning, och detta är något som 

förvånar oss då metodens tillvägagångssätt är något som passar bra i just 

tillverkningsbranschen. I teorin föreslår Kern och Formoso (2006) metoden för just 

byggföretag och menar även på att metoden är väl använd i industriföretagen, dock är det 

framförallt de stora företagen som väljer att tillämpa kalkylmetoden.  

Det ligger över vår förväntan att 5 av 21 företag använder ABC då detta är en rätt modern 

metod som man inte direkt tänker sig att tillämpas av småföretagare i denna bransch. Det är 

allmänt känt från tidigare studier att småföretagare använder sig mer av rutin och enklare 

kalkylmetoder vid beslutsfattande, det verkar dock inte vara fallet i vår studie. Vi misstänker 

att det kan ha och göra med dessa finanstider som råder, det är nu viktigare än tidigare att 

kontrollera sina kostnader, något som ABC ger ett bra underlag till att göra (Kern & Formoso, 

2006). 

Att det är få företag som använder divisions-, ekvivalent-, och restkalkyl är inte lika 

förvånande. Detta är fördjupade teorier av självkostnadskalkyler och relativt okända hos de 

mindre företagen. 

En annan sak vi kan urskilja med denna undersökning är att de tre beslutsmodellerna vi har 

definierat i vår studie; prissättning, kostnadskontroll och val av produktsortiment används 

produktkalkyler främst vid de två första. Vid val av produktsortiment har företagen en 

förmåga att gå på rutin och erfarenhet istället. När produktkalkyler används vid denna typ av 

beslutsmodell är det då framförallt i form av en påläggskalkyl.  

Företagen i denna studie verkar ha samma syn på produktkalkylen som teorin, nämligen att 

det huvudsakliga syftet med kalkylerna är att vara en grund vid prissättningen, när det gäller 

val av produktsortiment används inte kalkylerna i samma utsträckning. 
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Om vi jämför resultaten av vår studie som är utfört på småföretag med Ask och Ax (1997) 

undersökning som är utfört inom industribranschen på varierande storlekar i hela Sverige kan 

det självfallet vara svårare att dra slutsatser av vår studie, då den är utförd på betydande 

mindre antal företag. Vi kan dock urskilja att även i vår studie var det ett relativt högt 

användande av bidrag och självkostnadskalkyl i kombination, vi hade 33 procent medan Ask 

och Ax (1997) hade 32,2 procent. Ett enbart användande av bidragskalkylen var mycket lågt i 

Ask och Ax undersökning (9,9 procent) vilket även det stämde överens med våra resultat, där 

det till och med var obefintligt. Dessa två resultat överensstämmer väl, vilket ger en tydligare 

bild av att det verkligen ser ut såhär.   

 

5.2 Konkurrens och ledarskapsstil 
I det här avsnittet har vi utgått ifrån vår framtagna analysmodell (figur 3) för att diskutera 

påverkansfaktorerna konkurrens och ledarskapsstil.   

I vår undersökning är det 81 procent av företagen som har svarat att ägare och VD är samma 

person. Detta styrker teorin om småföretagare som Yew Wong och Aspinwall (2004) 

diskuterar om. Det leder till att organisationen blir centraliserad och makten att styra ligger 

helt i ägarens händer. Fördelen med det är att företaget får lättare att anpassa sig efter 

marknaden då det är färre lager av ledarskap att passera innan man når produktionen, det är 

alltså en lägre grad av manövertröghet. Nackdelen kan vara om ledaren får mer makt än vad 

han kan hantera finns det en risk att han kan snedstyra organisationen. Risken för att ledaren 

agerar utifrån sina egna mål och preferenser ökar när ägare och VD är samma person. När 

företaget växer minskar ägarens inflytande då oftast en VD och ledning utses, företaget får då 

en mer formell struktur och beslut fattas efter mer formella beslutsmodeller. Detta är något vi 

även märkte med vår studie då de företag som har expanderat mest de senaste åren hade även 

de flesta ägarna.  

Vår studie visar på en relativt låg utbildningsnivå bland de som leder företagen, 18 av 21 

ledare har endast gymnasial eller lägre utbildning. Det stämmer överens med Haksever (1996) 

samt Yew Wong och Aspinwall (2004) diskuterar att ledaren i småföretag inte har en formell 

utbildning och att kunskapsnivån är rätt låg. Detta kan anses lite oroväckande eftersom 

ledaren har ett stort inflytande vid beslutsfattandet i småföretagen. Collinson och Quinn 

(2002) diskuterar att det i vissa fall finns en risk att ledaren motverkar företagets tillväxt och 

utveckling om han inte känner sig bekväm i rollen att styra en större organisation. Brist på 

utbildning kan bygga på denna osäkerhet och kan därmed vara farligt för företaget.  

Undersökningen visar på att det är 19 av 21 småföretag som använder sig av produktkalkyler 

vid någon form av beslutsfattande. Detta går emot teorierna om att småföretagen går mer på 

känsla eller rutin vid beslutsfattande. Teoretiker som Perren, Berry och Partridge (1999) 

diskuterar att det är främst i uppstartningsfasen som den informella beslutsstrukturen präglar 

företaget. Företagen vi har undersökt har en medelålder på 26 år och har troligen växt ifrån 

uppstartningsfasen för att möjligen inse att ett mer formellt beslutsfattande med kalkyler kan 

vara mer lönsamt. En annan förklaring kan vara att litteraturen som behandlar detta är främst 
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från början av 2000-talet eller slutet av 1990-talet. De senaste årens finanstider har ökat 

medvetenheten för företag i allmänhet att vara mer noggranna och inte slösaktiga med sina 

resurser. 

9 av 21 företag kombinerar flera produktkalkylmetoder för att kunna ta olika beslut. Det ser vi 

som positivt då en kombination av olika metoder ger ett bredare underlag, och bättre 

möjlighet för företagen att ta beslut baserat på formellt beslutsfattande. Reinstein och Bayon 

(1997) stödjer även denna tes. 

Vår undersökning visar på att närmare hälften av företagen konkurrerar med huvudsakligen 

hög produktkvalitet och deras konkurrensstrategi kan därmed lokaliseras som differentierad 

eller fokuserad differentierad. Företagen varierar med både storlek och omsättning och bör 

därmed konkurrera mot olika marknadssegment. Därför är det svårt att lokalisera exakt vilken 

inriktning de olika företagen har i Porters allmänna konkurrensstrategimodell. Samtidigt är 

det över 80 procent av företagen som påverkas starkt av marknaden och konkurrensen vid 

prissättningen. Khandwalla (1972) samt Ask och Ax (1997) diskuterar att företag som 

antingen har en hög upplevd konkurrens och/eller huvudsakligen har produkten som främsta 

konkurrensmedel tenderar att ha mer utvecklade kalkylsystem. Detta kan även vara en 

anledning till att så pass många småföretag i vår studie trots allt använder sig av 

produktkalkylering. De flesta företag i undersökningen vi utfört (17 av 21) använder sig av 

någon form av självkostnadskalkylering. Det stämmer överens med teorin att de företag som 

upplever en hög grad av konkurrens framförallt väljer självkostnadskalkyler vid 

produktkalkylering.  
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6 Slutsatser  
Här diskuteras de slutsatser som är baserade utifrån de resultat och analyser som 

presenterats i de föregående kapitlen. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forskning att 

ges. 

 

Vårt syfte var att undersöka användandet av produktkalkyler i Norr- och Västerbottniska 

småföretag vid beslutsfattande. Vi ämnade också undersöka hur faktorerna konkurrens och 

ledarskapsstilen påverkar valet av produktkalkylmetod. 

De senaste årens finanstider har ökat medvetenheten för företag i allmänhet att vara mer 

noggranna och inte slösaktiga med sina resurser. Det är antagligen därför som så pass många 

som 19 av 21 företag i vår studie upprättar någon form av kalkyler vid prissättning, 

kontrollering av kostnader och/eller val av produktsortiment. Undersökningen visar på att 

påläggskalkylen var den överlägset vanligaste metoden, därefter följde bidragskalkylen. 

Metoderna används främst vid beslutsfattandet av prissättning. Anledningen till detta tror vi 

framförallt beror på att dessa metoder är välbeprövade och kräver mindre resurser av företaget 

än mer omfattande kalkyler såsom ABC. Men även den högt upplevda konkurrensen tror vi 

kan påverka att valet för så många företag har fallit just på självkostnadskalkyler. En hög grad 

av konkurrens skall även enligt Ask och Ax (1997) leda till ett högre användande av 

produktkalkyler i allmänhet och självkostnadskalkyler i synnerhet då de känner sig mer 

utsatta i en konkurrerande marknad. Produktkalkyler blir då ett mer betydelsefullt verktyg för 

att bekräfta sina beslut och att valet faller på självkostnadskalkylen tror vi beror främst på att 

metoden ger ett bra beslutsunderlag och samtidigt är enkel och välbeprövad. 

I vår undersökning kombinerar 9 av 21 företag flera olika produktkalkylmetoder för att kunna 

ta olika beslut. Att så många företag kombinerar flera olika produktkalkylmetoder är något 

som vi likt Reinstein och Bayon (1997) ser mycket positivt på då det ger ett bredare underlag, 

och bättre möjlighet för företagen att ta beslut baserat på formellt beslutsfattande. De 

slutsatser vi kan dra gällande produktkalkylens betydelse för småföretagen är att det utgör en 

viktig grund för beslutsfattande vid prissättning och kontrollering av kostnader. 19 av 21 

småföretag använder sig av produktkalkyler vid någon form av beslutsfattande. Detta går 

emot teorierna om att småföretagen går mer på känsla och rutin vid beslutsfattande. En 

förklaring till detta kan vara att det har blivit en hårdare konkurrens på marknaden vilket 

resulterat i att företagen blivit mer medvetna och sparsamma med sina resurser. Däremot 

tenderar företagen att gå mer på rutin och erfarenhet när det gäller val av produktsortiment. 

Detta beror nog främst på att en mindre företagare har en klarare bild av vad denna själv vill 

sälja för typ av produkter och tittar inte lika mycket på vad marknaden efterfrågar. 

Produktkalkylers roll har här inte lika stor betydelse utan företagarens mål och vision samt 

deras erfarenhet spelar en stor roll i vad och vilka produkter företagaren vill sälja. De gör som 

de alltid har gjort då detta har fungerat tidigare.  

Vår undersökning visar på att småföretagen i stor utsträckning var ägarstyrda (17 av 21). Vi 

hade förväntat oss att antalet skulle vara högt, men att det var så pass högt som 81 procent var 
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förvånande. Det ger ägaren stor makt att styra företaget som han vill, alltifrån prissättning till 

val av sortiment och val av kalkylsystem. Att småföretag i sig är ägarstyrda i en så pass stor 

omfattning beror troligen på att dem varken har vilja eller resurser att anställa en ledning. 

Ägaren vill ofta här leva ut sina egna visioner och mål snarare än att bara vara en del av 

styrandet, vilket mer är fallet i ett stort företag.  

 

6.1 Vidare forskning 
Det är 3 av 21 ägare i undersökningen som har en utbildningsnivå högre än gymnasiet. 

Kompetens i form av utbildning kan vara ett viktigt konkurrensmedel och det vore därför 

intressant att studera sambandet mellan formell kompetens och konkurrensförmåga bland 

småföretag. Vi rekommenderar också fler studier som går mer in på djupet och ser på hur 

kalkylmetoderna används i praktiken. Att vidare utforska småföretag kopplat mot kalkyler i 

allmänhet, och produktkalkyler i synnerhet vore intressant då kalkylmetoderna och 

forskningen är framförallt utformade för stora komplexa företag trots att småföretagen utgör 

över 99 procent av alla företag i Sverige. Under studiens gång har vi stött på andra 

påverkansfaktorer som teknologi och ålder, att titta närmare på hur dessa och andra övriga 

faktorer påverkar valet av produktkalkyleringsmetoder hade varit intressant. 
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8 Bilagor 
Nedan följer en sammanställning av de bilagor som har använts i denna studie. 

 

Respondenter     Bilaga A 

Av de företag som deltog i studien var det följande 14 stycken som ville namnge sig, samt 7 

stycken som valde att vara anonyma. 

 Bergenudds byggnads AB 

 B Holmgren Bygg AB 

 Br Anderssons Bygg AB 

 Byggbolaget Yngve Nilsson AB 

 Contractor Bygg i Skellefteå AB 

 Haparanda bygg & entreprenad AB 

 GLB i Norrbotten AB 

 Länsbygg i Norrbotten AB 

 Norra Västerbotten Bygg AB 

 Northpower AB 

 NT Bygg & Förvaltning AB 

 Nordic bygg 

 Plusshus AB 

 Remodul AB 

 7 stycken anonyma 
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Enkätundersökning      Bilaga B 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Pernilla Füreder och Rickard Hannu vi studerar vårt tredje år i 

företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet. För närvarande skriver vi vårt examensarbete 

om små företag och hur de kalkylerar och vad som påverkar Ert val av kalkyleringsmetod. För 

att kunna fullfölja detta arbete behöver vi Er hjälp. Genom att Ni svarar i denna enkät hjälper 

Ni oss att få den viktiga informationen om hur verkligheten hos Er som småföretagare ser ut. 

Det vi kan erbjuda Er som tack för hjälpen är det färdiga arbetet skickat med e-post. 

Efter överenskommelse per telefon skickar vi nu er en länk till sidan där vår enkät kan 

besvara. Det tar inte mer än max 5 minuter. 

Är det något Ni undrar över var inte rädd att höra av Er till: 

Richan-5@student.ltu.se 

 

Tack på förhand! 

Rickard och Pernilla 

LTU studenter 

 

 

Till och börja med skulle vi vilja ha lite allmän information om 

Ert företag. 

 

1. Ange företagets namn:_________________________ 

 

2. Hur många ägare har företaget:_______________________ 

 

3. Ange antalet anställda i Ert företag: ________________________________ 

 

4. Hur stor var Er omsättning under 2008: 

□ <1000 tkr 

□ 1001–5000 tkr 

□ 5001–10000 tkr 

□ 10000–20000 tkr 

□ 20001–50000 tkr 

□ 50000 tkr > 

 

5. När grundades Ert företag?_________________________________________ 

 

mailto:5@student.ltu.se
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Här följer ett antal frågor som berör hur Ni kalkylerar i Ert 

företag. 

 

6. Tar Ni hjälp av kalkyler vid beslut av prissättning? 

(välj endast ett alternativ) 

□ Ja (gå till fråga 8)  

□ Nej (gå till fråga 7) 

 

7. Om Ni inte använder Er av kalkyler vid beslutsfattande när det gäller prissättningen, hur går 

Ni tillväga då? 

(välj endast ett alternativ) 

□ Rutin, erfarenhet (som vi alltid har gjort) 

□ Tittar på konkurrenterna hur de gör 

□ Går på känsla 

□ Annat________________________________________ 

 

8. Tar Ni hjälp av kalkyler vid val av produktsortiment? 

(välj endast ett alternativ) 

□ Ja (gå till fråga 10) 

□ Nej (gå till fråga 9) 

 

9. Om Ni inte använder Er av kalkyler vid beslutsfattande vid val av produktsortiment, hur går 

Ni tillväga då? 

(välj endast ett alternativ) 

□ Rutin, erfarenhet (som vi alltid har gjort) 

□ Tittar på konkurrenterna hur de gör 

□ Går på känsla 

□ Annat________________________________________ 

 

10. Tar Ni hjälp av kalkyler för att kontrollera era kostnader? 

(välj endast ett alternativ) 

□ Ja (gå till fråga 12) 

□ Nej (gå till fråga 11) 

 

11. Om Ni inte använder Er av kalkyler vid för att kontrollera era kostnader, hur går Ni tillväga 

då? 

(flera alternativ kan väljas) 

□ Rutin, erfarenhet (som vi alltid har gjort) 

□ Tittar på konkurrenterna hur de gör 

□ Går på känsla 

□ Annat________________________________________ 
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12. Ange vilken/vilka av nedanstående beskrivningar som bäst stämmer överens med den 

produktkalkyleringsmetod som Ni använder i Ert företag vid prissättning, kontrollering av 

kostnader och val av produkter.  

 

 

a) I denna kalkyl inkluderas endast de kostnader som är knutna till produkten, dvs. de 

kostnader som skulle falla bort ifall produkten inte längre var med i sortimentet. De 

kostnaderna som är gemensamma (t ex lokalhyra, el) för alla produkter får ej tas med i 

denna kalkyl. Genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna för den speciella 

produkten räknar man fram det bidrag som en produkt ger. (Bidragskalkylering)  

(flera alternativ kan väljas) 

□ Ja, vid prissättning 

□ Ja, vid kostnadskontroll 

□ Ja, vid val av produktsortiment 

□ Ja, vid annat, nämligen__________________________________ 

□ Nej  

 

b) Kostnaderna delas upp efter olika ändamål, t ex personal, och man skiljer mellan direkta 

och indirekta kostnader. De direkta kostnaderna fördelas direkt ut på produkten medan 

de indirekta kostnaderna omvandlas med hjälp av fördelningsnycklar så att man erhåller 

en påläggssats som sedan på förs på produkten. (Påläggskalkyl) 

(flera alternativ kan väljas) 

□ Ja, vid prissättning 

□ Ja, vid kostnadskontroll 

□ Ja, vid val av produktsortiment 

□ Ja, vid annat, nämligen__________________________________ 

□ Nej 

 

c) Här delas alla kostnaderna upp på olika aktiviteter. För att kunna hänföra aktivitetens 

kostnader till produkter används kostnadsdrivare (dvs. ett mått på hur mycket av en 

aktivitet som produkten förbrukar) som föredelningsnyckel. (ABC-kalkyl) 

(flera alternativ kan väljas) 

□ Ja, vid prissättning 

□ Ja, vid kostnadskontroll 

□ Ja, vid val av produktsortiment 

□ Ja, vid annat, nämligen__________________________________ 

□ Nej 
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d) Här har företaget enhetliga produkter, kostnaden per produktenhet räknas ut genom 

division av totala kostnadssumman under en viss period med produktmängden under 

samma period. (Divisionskalkyl) 

(flera alternativ kan väljas) 

□ Ja, vid prissättning 

□ Ja, vid kostnadskontroll 

□ Ja, vid val av produktsortiment 

□ Ja, vid annat, nämligen__________________________________ 

□ Nej 

 

e) Företaget har ett fåtal liknande produkter som har gemensam resursförbrukning. 

Kostnaderna fördelas mellan produkterna med hjälp av ekvivalenttal som erhålls genom 

mätning eller erfarenhet. (Ekvivalentfördelning) 

(flera alternativ kan väljas) 

□ Ja, vid prissättning 

□ Ja, vid kostnadskontroll 

□ Ja, vid val av produktsortiment 

□ Ja, vid annat, nämligen__________________________________ 

□ Nej 

 

f) Företaget har en huvudprodukt och en biprodukt som har en gemensam 

resursförbrukning.  Alla tillverkningskostnader påförs huvudprodukten därefter 

minskas denna med det bidrag som biprodukten medför. (Restkalkyl) 

(flera alternativ kan väljas) 

□ Ja, vid prissättning 

□ Ja, vid kostnadskontroll 

□ Ja, vid val av produktsortiment 

□ Ja, vid annat, nämligen__________________________________ 

□ Nej 

 

g) Efter analys av marknaden fastställs ett lämpligt försäljningspris. Från detta pris 

drar man av det vinstkrav som företaget har för produkten och då erhålls högsta 

möjliga kostnad, så kallad målkostnad. För att nå målkostnaden ifrågasätter man 

varje kostnadskomponent genom att den ställs mot det värde den har för 

konsumenten. (Målkostnadskalkylering) 

(flera alternativ kan väljas) 

□ Ja, vid prissättning 

□ Ja, vid kostnadskontroll 

□ Ja, vid val av produktsortiment 

□ Ja, vid annat, nämligen__________________________________ 

□ Nej 
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Ingen av ovanstående metoder stämmer överens. Vi kalkylerar på följande sätt: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Företagets ledarskapsstil och struktur 

13. Vilken utbildning har VD:n i företaget? 

□ Grundskola eller motsvarande 

□ 2-3årigt gymnasium 

□ Akademisk utbildning 

□ Annan utbildning_______________________________ 

 

14. Är det någon skillnad mellan ägaren och VD i ert företag? 

□ Ja, det är olika personer (gå till fråga 15 och fortsätt) 

□ Nej, det är samma person (gå till fråga 18) 

 

15. Om VD är skilt från ägarna, hur bedömer Ni på en skala från 1-5 VD:ns inflytande vid 

prissättningen? 

(1 är minimal hänsyn och 5 är maximal hänsyn) 

1 2 3 4 5  

 

16. Om ni VD är skilt från ägarna, hur bedömer Ni på en skala från 1-5 VD:ns inflytande vid val av 

produkter? 

(1 är minimal hänsyn och 5 är maximal hänsyn) 

1 2 3 4 5  

 

17. Om ni VD är skilt från ägarna, hur bedömer Ni på en skala från 1-5 VD:ns inflytande vid 

kontrollering av kostnader? 

(1 är minimal hänsyn och 5 är maximal hänsyn) 

1 2 3 4 5  
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Företagets strategi och konkurrens 

18. Vilken typ av konkurrensstrategi använder sig ert företag av i första hand? 

(välj endast ett alternativ) 

□ Låga priser 

□ God service 

□ Hög produktkvalité 

□ Annat________________ 

 

19. Hur mycket på en skala från 1-5 tar ni hänsyn till Er strategi vid prissättningen? 

(1 är minimal hänsyn och 5 är maximal hänsyn) 

1 2 3 4 5 

 

20. Hur mycket på en skala från 1-5 påverkar marknaden och konkurrensen vid prissättningen? 

(1 är minimal hänsyn och 5 är maximal hänsyn) 

1 2 3 4 5  

  

21. Hur mycket på en skala från 1-5 tar ni hänsyn till Er strategi vid val av produkter? 

(1 är minimal hänsyn och 5 är maximal hänsyn) 

1 2 3 4 5  

 

22. Hur mycket på en skala från 1-5 tar ni hänsyn till Er strategi för att kontrollera era kostnader? 

(1 är minimal hänsyn och 5 är maximal hänsyn) 

1 2 3 4 5  

 

23. Hur god information har Ni om Era konkurrenter på en skala från 1-5? 

(1 är minimal hänsyn och 5 är maximal hänsyn) 

1 2 3 4 5  

 

24. Hur god information har Ni om vad Era kunder efterfrågar på en skala från 1-5? 

(1 är minimal hänsyn och 5 är maximal hänsyn) 

1 2 3 4 5  

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 

 




