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~ sammanfattning ~ 

SAMMANFATTNING

För att kunna styra ett företag så behövs det ekonomisk information av olika slag. Denna 
information hämtas från bland annat produktkalkyler. Vilken produktkalkylmetod ska 
företagsledare i ett mindre företag välja? Företaget lever inte isolerat från omvärlden 
därför finns det många faktorer som kan ha betydelse vid valet. Ett mindre företag i 
Norrbotten, Bölebyns Garveri AB, var i behov av att fördela sina kostnader på produkter 
på ett bättre sätt. Därför gjordes tre produktkalkyler och när dessa hade presenterats för 
företagsledaren analyserades faktorernas betydelse. Teorierna om; ekonomistyrning och 
ledare i mindre företag, produktkalkylering, val av produktkalkylmetod och påverkande 
faktorer vid val, användes för att få en djupare förståelse för ämnet. Resultaten från den 
empiriska undersökningen visar att faktorerna produkternas diversifieringsgrad, 
kostnadsstruktur och ”praktiska faktorer” är viktiga för metodvalet. Däremot har 
konkurrenssituation, informationsbehov och teknologi, ingen betydelse vid produkt-
kalkylvalet i denna studie. Dock är produkternas differentieringsgrad en avgörande faktor 
för valet. Studien tyder på att det inte går att skapa en modell som säger vilka faktorer 
som är viktiga när företaget bestämmer sig för en metod, utan valet påverkas av den 
situation företaget befinner sig i samt de interna förhållandena. 
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ABSTRACT

In order to manage a company, the leader needs economic information of different types. 
This information can be found, among others, in product calculations. Which product 
calculation method should a company leader in a small enterprise choose? The company 
does not live isolated from its surroundings which is why there are factors that could be 
important when choosing. A small company in Norrbotten, Bölebyns Garveri, was in 
need of distributing expenses related to their products in a better way. Therefore it was 
decided to make three product calculations and when these had been presented to the 
company leader the meaning of various factors was analyzed. The theories about 
management control and leaders in small companies, product calculation, choice of 
product calculation method and factors that affect the choice of method, were used in 
order to have deeper understanding in this area. The results from the empirical research 
show that the factors diversification of products, cost structure, and “the practical factors” 
are important for the choice of method. On the other hand the competition situations, the 
need for information and technology are not important for the choice of product 
calculation in this study. It appears that the product differentiation is a deciding factor for 
the choice. This study indicates that it is not possible to create a model that shows which 
factors are important when the company decides on a method. The choice depends on the 
company’s situation and internal conditions. 
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1. INLEDNING 

Följande kapitel inleds med en problemformulering som mynnar ut i undersökningens 
syfte. 

1.1 Problemformulering 

Företag kan sägas bestå av ett antal människor som under en gemensam ledning 
samordnar sina aktiviteter för att nå gemensamma mål. De flesta företag har som sitt 
övergripande mål att nå tillfredställande lönsamhet. Först när målet vad gäller vinst och 
därmed lönsamhet är tillfredsställt kan företag överleva (Alnestig & Segerstedt, 1997). 
Därför är det viktigt att företaget använder hjälpmedel som ger den information som 
behövs för att fatta olika beslut. Dessa beslut ska i sin tur leda till att det grundläggande 
målet uppfylls (Källström, 1990). I ett företag finns flera styrande krafter. En av dem är 
den formella styrningen som består av bland annat budget, kalkyler och redovisning. 
Ekonomisk information från dessa kan tas fram regelbundet eller vid behov. (Lundberg, 
1999) 

Produktkalkyler ska bland annat ge beslutsunderlag för att kunna fatta beslut om 
exempelvis produktval, tillverkningsmetod, produktionsvolym, att välja order, att välja 
kunder, att välja att gå in på eller lämna en marknad, att välja om man ska tillverka en 
komponent själva eller köpa den utifrån och kan även ligga till grund för prissättning av 
produkter (Andersson, 2001). Det finns ett antal olika produktkalkylmetoder, där vissa 
fokuserar på fullständig kostnadsfördelning, främst självkostnadskalkyler, medan andra 
baseras på ofullständig kostnadsfördelning, exempelvis bidragskalkyler (Bolmgren & 
Hult, 1996). 

Vilken produktkalkylmetod ska ett mindre företag, det vill säga företag med färre än 
50 anställda (Prop 1977/78:40), välja? I Sverige är 99,2 procent av alla företag mindre 
enligt SCB Företagsregister (2002). De flesta produktkalkylmetoder är dock utvecklade 
för stora företag men detta ansågs inte som någon nackdel eftersom utgångspunkten var 
att mindre företag inte skulle ha några större problem med att tillämpa metoderna. Det 
har dock framkommit att mindre företag saknar möjlighet att anpassa komplexa 
produktkalkylmetoder och det behövs därför metoder som är anpassade till deras 
situation (Samuelson, 1993). Vid genomgång av tidigare studier, inom området 
produktkalkylering i mindre företag, fann vi att studierna ofta behandlat 
produktkalkylering eller mindre företag men sällan produktkalkylering i mindre företag. 

Anledningen till varför vi pratar om val av produktkalkylmetod just i mindre företag är 
att diskussionen som förs om mindre företags betydelse för utveckling och förnyelse av 
svenskt näringsliv (Gunasekaran, 1999) väckte vårt intresse för dessa. Några utmärkande 
drag för mindre företag, enligt Schjelderup (1980 i Bergström & Lumsden, 1993), är att 
de ofta verkar i marknadsnischer, där massproduktion är omöjlig, där hantverksmässigt 
arbete efterfrågas, där marknaden efterfrågar kortare serier och där marknadskraven är 
ostandardiserade och ostabila. En betydelsefull aspekt är de mindre företagens relation till 
sina kunder, påstår Bohman och Boter (1984). Många av dem är beroende av en eller ett 
fåtal kunder.  

Ett annat utmärkande drag för mindre företag är att företagsledaren och ägare ofta är 
samma person där hon eller han måste fullgöra många roller. Detta förhållande leder till 
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att företagsledaren och företagets mål ofta sammanfaller. Personen får en central ställning 
i företaget och någon åtskillnad görs inte mellan individ och befattning. Ledarens 
dominans gör att företaget blir beroende av företagsledarens intresse och kompetens, 
vilket också kan förklara varför företag utvecklas i olika riktningar. (Deeks, 1976)  

Det är inte bara brist på produktkalkylmetoder som är anpassade för mindre företag som 
gör det svårt att välja metod. Enligt Ask & Ax (1997) så kan det finnas många faktorer 
som kan påverka valet. I olika studier är författarna inte överens om vilka faktorer som 
har betydelse för företagsledaren vid val av produktkalkylmetod. En del av dessa 
författare väljer att förklara påverkande faktorer utifrån ett marknadsperspektiv medan 
andra väljer att analysera faktorer utifrån ett samhällsekonomiskt-, företags- eller 
företagsledarperspektiv. Frenckner och Samuelson (1989), exempelvis, säger att 
företagets art, organisationssätt, storlek, lagstiftningen samt företagsledarens önskemål 
och informationsbehov spelar in vid bestämmande av produktkalkylmetod. Enligt en 
studie av Rice och Hamilton (1979 i Andersson, 1995) så är de vanligaste faktorerna som 
företagsledaren tar hänsyn till vid olika beslut är företagets ekonomiska situation, teknisk 
information samt erfarenheter. Cooper och Kaplan (1991) framhäver att det är 
konkurrenssituationen, kostnadsstrukturen och produkternas diversifieringsgrad som är 
viktiga. Bjørnenak (1993) håller med Cooper och Kaplan (1991), när det gäller 
påverkande faktorer, men framhäver även existerande kalkylmetod som en faktor som 
kan ha betydelse vid val av metod. 

Med utgångspunkt från ovanstående problemdiskussion anser vi att följande forsknings-
fråga är intressant att besvara; Vilka faktorer kan påverka företagsledaren i ett mindre 
företag vid produktkalkylmetodval?    

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera faktorer som kan ha betydelse för ledaren i ett 
mindre företag vid val av produktkalkylmetod utifrån ett marknads- och företags-
perspektiv. 
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2. METOD 

Följande kapitel behandlar synsätt, angreppssätt, val av företag vid fallstudie,  litteratur- 
och datainsamling samt studiens giltighet. 

2.1 Synsätt 

För att kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten måste undersökaren göra vissa 
antaganden. Dessa antaganden fungerar som en vägledning vilken denne orienterar sig 
efter under arbetets gång (Arbnor & Bjerke, 1994). I vår empiriska undersökning utgick 
vi från ett aktörssynsätt med analytiskt inslag. Aktörssynsätt härrör ifrån att vi i den 
empiriska undersökningen tog hänsyn till aktörens synpunkter, det vill säga att utifrån 
aktören, företagsledaren på Bölebyns Garveri, och företagets situation analyserade vilka 
faktorer som kan ha betydelse för företagsledaren vid valet av produktkalkylmetod. Det 
analytiska inslaget förklaras genom att vi har studerat de faktiska förhållandena i 
företaget.  

Vår studie har vissa drag av aktionsforskning, ett verktyg för att förändra och förbättra 
enligt en av grundarna till aktionsforskning, Kurt Lewin (Cohen, Manion & Morrison, 
2000). Vi har i uppsatsen inte bara försökt att beskriva och analysera vad som hände i 
företaget utan ”gick in på scenen”, det vill säga att vi själva bidrog till förändringsarbetet. 
Bölebyns Garveri var i behov av en träffsäkrare produktkalkylmetod och då valde vi ut 
och räknade på tre produktkalkylmetoder, påläggs-, ABC- och bidragskalkyl, vilka vi 
ansåg vara lämpliga för företaget, för att sedan presentera dessa för företagsledaren. En 
fördel med aktionsforskningen är att utredaren får tillgång till viktig information (Cohen, 
Manion & Morrison, 2000). Under arbetets gång hade vi kontinuerlig dialog med 
företagsledaren både via telefon och e-mail. Vi har även besökt företaget tre gånger för 
att få viktig information för kalkylarbetet samt för att göra intervjun.  

2.2 Angreppssätt 

För att kunna uppnå syftet med studien på bästa sätt har vi valt att utgå ifrån en deduktiv 
metod. Vi har utgått från befintliga teorier om; ekonomistyrning och ledare i mindre 
företag, val av produktkalkylmetod, faktorer som kan påverka val av produktkalkylmetod 
och produktkalkylering, och skapat en analysmodell vilken ligger till grund för den 
empiriska undersökningen.  

Eftersom vi ville undersöka ett objekt ingående, det vill säga komma nära ett företag och 
dess företagsledare för att studera olika faktorers betydelse för företagsledaren vid val av 
produktkalkylmetod, passade det bäst för oss med kvalitativ metod. Den kvalitativa 
metoden kännetecknas av ett djup, med mycket information om få undersökningsenheter 
(Holme & Solvang, 1997). Därför var det naturligt att göra en fallstudie.  

Fallstudien genomfördes i tre steg. Första steget var att beräkna tre olika produktkalkyler 
för företagets egentillverkade produkter: påläggs-, ABC- och bidragskalkyl. Den främsta 
anledning till att vi valde påläggs- och ABC-metod är att, eftersom produktkalkyler är 
underlag för många beslut, vill företag få så korrekt information som möjligt om 
produktkostnaderna. Med det menas att samtliga kostnader, på ett eller annat, sätt ska 
påföras produkterna även om denna fördelning ej klart avspeglar hur kostnaderna har 
orsakats. Tankegången är att alla produkter ska bära sin del av företagets totalkostnader 
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(Alnestig & Segerstedt, 1997). Användandet av självkostnadskalkyler dominerar i 
Sverige, enligt Ask och Ax (1997). 57,1 procent av företagen i Sverige använder själv-
kostnadskalkyler. Trots att bidragskalkyl inte används i så stor utsträckning, endast 9,9 
procent (ibid), så valde vi att ta med den i vår empiriska undersökning då bidragskalkylen 
är lämplig vid kortsiktiga beslut enligt Bolmgren & Hult (1996).  

Det andra steget var att presentera de tre produktkalkylerna för företagsledaren och det 
tredje steget gick ut på att analysera vilka faktorer som kan ha betydelse för denne vid 
valet. På grund av sekretesskäl kommer inga sifferuppgifter att redovisas i uppsatsen. 

2.3 Val av företag 

Vi har valt att göra en fallstudie av ett mindre tillverkande företag, Bölebyns Garveri AB. 
Detta för att vi är intresserade av området ekonomistyrning i mindre företag, framför allt 
kalkylering samt att vi på Uminovas hemsida på Internet hittade ett förslag till 
examensarbete vad gällde träffsäkrare kalkyler för Bölebyns Garveri AB. Vid första 
kontakt med företagsledaren framkom det att företaget var i behov av en ny produkt-
kalkylmetod för att kunna prissätta sina produkter på ett mer rättvisande sätt och se vilka 
produkter som är olönsamma. Då fick vi uppslaget att analysera faktorer som kan ha 
betydelse för företagsledaren vid val av produktkalkylmetod.  

2.4 Litteraturstudie 

Vi inledde vårt arbete med litteraturstudier i syfte att teoretiskt fördjupa oss inom det 
aktuella området. Den teori som vi använde oss av är hämtad från böcker, vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar inom ämnesområdet. Vi sökte materialet i olika sökdatabaser 
för böcker och tidskriftartiklar på Internet: Lucia, Libris, AffärsData, Ebsco, Business 
Source Elite, Econlit och Helecon. Till det användes sökorden ”produktkalkyl”, ”mindre 
företag”, ”ledarskap”, ”företagsledare” och ”beslutsfattande” som vi även sökte på 
engelska. 

2.5 Datainsamling 

Datainsamlingen för vårt första steg i fallstudien började vid vårt första möte med 
företagsledaren, Jan Sandlund, vid Bölebyns Garveri den 2 april 2003 . Vi bekantade oss 
med företaget och tog del av data i form av redovisningsrapporter. Vid det inledande 
mötet diskuterade vi även tillsammans vad vi och han ville ha ut av studien. Några dagar 
senare besökte vi företaget för att komplettera datainsamlingen för produktkalkylarbetet. 
Vi hade även kontakt med Jan Sandlund via telefon och e-mail för att kunna samla in 
nödvändig information. 

Datainsamlingen för det tredje steget i den empiriska undersökningen genomförde vi med 
hjälp av en personlig intervju och två telefonintervjuer med Jan Sandlund. Innan den 
personliga intervjun genomfördes presenterade vi de olika produktkalkylmetoderna och 
sedan ställde vi frågor om bland annat företaget, företagsledaren och styrningen i 
företaget. Efteråt hade vi en öppen dialog om vilka faktorer som kan ha betydelse vid 
valet av produktkalkylmetod och varför. Syftet med den första telefonintervjun var att 
komplettera den personliga intervjun. För att stämma av resultaten av studien genomförde 
vi den andra telefonintervjun.  
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Sammantaget har vi arbetat 52 timmar med datainsamlingen för fallstudien. Produkt-
kalkylarbete, det vill säga samling av data och beräkningar tog fyrtiofem timmar. 
Presentationen av produktkalkylmetoder pågick i två timmar. Intervjuerna tog samman-
lagt fem timmar att genomföra.  

För att förtydliga hur vi gick till väga med datainsamlingen så har vi gjort en tidsaxel (se 
figur 2.1). 

 

2.6 Studiens giltighet  

Vid aktionsforskning stöter undersökaren på vissa problem. Dessa kan vara av etiska 
aspekter som involverar undersökarens trovärdighet och opartiskhet samt företagets 
eventuellt medvetna val av aktionsforskare. Det kan också handla om målaspekter. 
Praktikern och undersökaren måste ha klart formulerade mål (Arbnor & Bjerke, 1994). I 
vårt arbete försökte vi undvika att hamna i dessa problemsituationer genom att för det 
första skriva under ett sekretessavtal för att företaget skulle känna trygghet i att lämna 
information till oss. För det andra diskuterade vi tillsammans med företaget vad vi och de 
ville ha ut av studien.  

Vår undersökning är baserad på en personlig intervju och två telefonintervjuer. För-
delarna med personliga intervjuer är att undersökaren kan se hur respondenten reagerar 
på frågorna, exempelvis om han är osäker samt att frågorna kan upprepas vid behov. Ett 
problem med personliga intervjuer är att respondenten har en kort betänketid som kan 
leda till att parterna blir stressade (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). För att undvika 
att respondenten skulle bli stressad så skickade vi intervjufrågorna (se bilaga 4) i förväg 
så att han skulle hinna förbereda sig. Ett annat problem med personliga och 
telefonintervjuer är att genom uppträdande och frågeformulering kan undersökaren styra 
respondentens svar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). För att undvika det så byggde 
vi upp både den personliga intervjun och telefonintervjuerna på det sättet att 
respondenten själv styrde utvecklingen av dessa. Dessutom antecknade vi båda två vid 
dessa tillfällen, och kontrollerade de uppgifter vi har fått en gång senare genom att 
respondenten fick läsa igenom och godkänna så att vi har uppfattat på rätt sätt. För att 
stämma av att vi har dragit rätta slutsatser från den empiriska undersökningen så har vi 
genomfört en sista telefonintervju med respondenten. Jan Sandlund instämde att vi har 
uppfattat rätt vad gäller företagets verksamhet samt hans resonemang om faktorernas 
betydelse vid val av produktkalkylmetod. 

2/4 

Inledande 
möte med 
företags-
ledaren 

2/5
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Telefon 
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Figur 2.1 Tidsaxel för datainsamling 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I det här kapitlet har vi utifrån relevant teori tagit fram en teoretisk referensram som 
fungerar som vår grundsten i uppsatsen. 

3.1 Mindre företag 

Mindre företag har historiskt sett spelat en stor roll i svensk ekonomi. Hela den 
ekonomiska kunskapen präglas av bilden av de många mindre företagen som i 
konkurrens med varandra vann eller försvann på marknaden (Bohman & Boter, 1984). 
De mindre företagen utgör en viktig gnista i vår ekonomi. Betydelsen de har för närings-
livet framhålls över hela världen tack vare deras bidrag till den totala produktionen och 
arbetstillfällen de utgör. De mindre företagen är flexibla och innovativa trots deras storlek 
och verksamhetsstruktur (Gunasekaran, 1999).  

Fördelarna med stordrift dominerar tänkandet i svenskt närningsliv. Dock utgörs den 
övervägande delen av vårt lands företag av sådana som kan betraktas som mindre 
(Bohman & Boter, 1984). Mindre företag utgör ingen marginell företeelse inom vårt 
näringsliv, mer än 99 procent av alla företag i Sverige är mindre enligt SCB Företags-
register (2002), även om den sysselsättningsmässigt största gruppen utgörs av ett relativt 
sett fåtal stora företag.  

Företagets inre villkor formas bland annat av dess struktur. Organisationen kan vara 
hierarkisk eller platt. Beslutsfattandet kan vara centraliserat eller decentraliserat. Arbets-
uppgifterna kan vara specialiserade eller mångfunktionella. Mindre företag har oftast en 
så kallad organisk struktur (Ramström, 1971). Strukturen är öppen och enkel och bygger 
på informella relationer mellan personer. Avståndet mellan företagsledning och anställda 
är kort och den vertikala och horisontella arbetsdelningen är liten jämfört med större 
företag. Antalet beslutsnivåer är färre eftersom beslutsfattandet oftast är koncentrerat till 
en eller ett fåtal personer, vilket i sin tur leder till att befattningsutövandet blir mång-
funktionellt. Det får också konsekvenser för hur de administrativa rutinerna utformas. De 
blir enklare och mer informella (Bohman & Boter, 1984). 

3.1.1 Företagsledare i mindre företag 

Ett mindre företags verksamhet och dess ledares arbetssituation kan inte beskrivas eller 
låta sig reduceras till beskrivningar i termer av affärsidéer och arbetsuppgifter. Att leda 
ett mindre företag är snarare en livsstil, ett sätt att leva och skapa mening i tillvaron. 
Typiskt för mindre företag är att företagsledare och ägare ofta är samma person vilket gör 
att arbetet i det egna företaget ger företagsledaren en existentiell identitet. Företagets mål 
och utveckling är sammansmält med företagsledaren. Han/hon är så att säga ett med sitt 
företag. (Persson, 1991) 
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Adizes (1997) menar att företagsledarens roll varierar beroende på i vilken utvecklingsfas 
företaget befinner sig, men att han/hon måste fullgöra fyra roller (se figur 3.1). Som 
producerare är han resultatinriktad och har ett starkt behov av att slutföra arbetsuppgifter. 
I mindre företag innebär även producerarrollen att han är väl förtrogen med verksamheten 
och ser till att produktionen sker effektivt. I rollen som administratör är företagsledaren 
välorganiserad, metodisk och noggrann. I denna roll ingår också ansvar för uppbyggnad 
av informationssystem som ska stödja beslutsfattandet i företaget. En vanlig syn på 
företagsledare i mindre företag är att de är ointresserade av administration. 
Företagsledaren i mindre företag förknippas ofta med rollen som entreprenör. Han är 
idésprutan som driver företaget till att anpassa sig till förändringar i omgivningen och han 
analyserar de starka och svaga sidorna samt identifierar det bästa handlingsalternativet 
för företaget med hänsyn till förändringarna i omgivningen. Som integrerare ska 
företagsledaren vara samordnaren som ser till att individuella mål harmonierar med 
företagets mål. I mindre företag är det sällan några problem att tydliggöra företagets mål 
och att få individerna att arbeta mot målen och känna samhörighet med företaget. (ibid) 

 

 

När strukturen är uppbyggd kring företagsledaren som en central person påverkar hans 
egenskaper och tidigare erfarenheter bland annat beslutsfattande påstår Sørlie (1982 i 
Bergström & Lumsden, 1993). Detta kan då karaktäriseras av en ”One man show” 
eftersom företagsledaren har överblick över verksamheten, personlig kontakt med de 
anställda och utgör navet i företaget där all information samlas. (ibid) 

3.1.2 Formell styrning i mindre företag  

I företagets långsiktiga planering ingår upprättandet av olika mål och de ekonomiska 
målen är i de flesta företag att uppnå tillfredställande lönsamhet. Lönsamheten kan 
uttryckas på olika sätt, men det gemensamma med dessa sätt är att företagets intäkter en 
period överstiger kostnaderna vilket ger ett överskott, så kallad vinst. Lönsamheten visar 
även företagets förmåga till ekonomiskt handlande och mäter värdet av det som företagen 
presterar i förhållande till värdet av insatta resurser (Samuelson, 1993). Därför är det 
viktigt att företaget använder hjälpmedel som ger den information som behövs för att 
fatta olika beslut. Dessa beslut ska i sin tur leda till att det grundläggande målet uppfylls.  

Figur 3.1 Företagsledarens fyra roller i företaget enligt Adizes (1997) 

Företagsledaren 
som ett nav 
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Entreprenör

Administratör 
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Styrande krafter i ett företag kan vara den formella, informella och inneboende 
styrningen. Den formella styrningen är den där ekonomistyrning och företagsstruktur är 
två olika delar, den informella styrningen kan beskrivas som sociala relationer som inte är 
formellt beslutade men ändå påverkar företaget. Den inneboende styrningen till sist 
handlar om att individen hela tiden påverkas av sina personliga ambitioner och 
värderingar (Källström, 1990). När vi pratar om styrning i ett mindre företag i vår uppsats 
menar vi den formella styrningen. Den formella styrningen består alltså av ekonomi-
styrning som innefattar användandet av ekonomisk information och syftet är att ge 
information för beslut om användande av resurser. Det är i första hand budget, kalkyler 
och redovisning som står för denna information. (Lundberg, 1999)  

Ekonomistyrningen kan delas upp på olika sätt. En indelning är strategisk, taktisk och 
operativ styrning. Den operativa styrningen riktar in sig på den löpande verksamheten. 
Här är det alltså enskilda aktiviteter som planeras och följs upp, till exempel enskilda 
försäljningar, tillverkningar eller inköp (Johansson & Samuelson, 1997). Det är 
informationen från den operativa verksamheten som ligger till grund för att kunna fatta 
rätt beslut. Produktkalkyler är ett operativt styrmedel därför att en stor del av 
informationen som används för beslutsfattande kommer från produktkalkyler (Lundberg, 
1999).  

3.2 Produktkalkylering 

Produktkalkylering är en typ av förkalkyler. I litteraturen förekommer ett antal olika 
definitioner av produktkalkylering. Med beaktande av dem gör Frenckner och Samuelson 
(1997, i Ask & Ax, 1997) gällande: Med produktkalkylering/produktkalkyler avses 
sammanställning av intäkter och/eller kostnader för kalkylobjekt i kalkylsituationer. 
Objekt och situationer varierar, och kan utgöras av exempelvis produkter, produkt-
grupper, order och kunder respektive prissättnings-, produktvals-, och köpa in- eller 
tillverka självsituationer. Produktkalkyler kan ställas upp både i speciella besluts-
situationer och i mer rutinmässigt återkommande situationer (Hansson & Nilsson, 1999). 
Produktkalkyler kan upprättas i flera olika syften. De viktigaste är: prissättningsbeslut; 
produktionsbeslut; material-, utrustnings- och personalbeslut; lönsamhetsanalyser; beslut 
om produktsammansättning, beslut om olika rationaliseringsåtgärder (Ohlsson, 2001). 

Produktkalkyler kan bygga på antingen en fullständig eller en ofullständig fördelning av 
företagets kalkylmässiga kostnader. Den avgörande skillnaden mellan dessa två är 
behandlingen av omkostnader, det vill säga indirekta eller fasta kostnader. Vid fullständig 
kostnadsfördelning försöker företaget finna så rättvisande fördelningsgrunder som 
möjligt, efter vilka indirekta eller fasta kostnader påförs den enskilda produkten, med 
andra ord kostnadsbäraren. Vid ofullständig kostnadsfördelning avstår företaget helt 
enkelt från att fördela omkostnaderna på produkterna, utan låter dem endast belasta 
verksamhet i sin helhet. De kalkylmetoder som bygger på en fullständig kostnads-
fördelning kallas självkostnadsmetoder och resulterar i självkostnadskalkyler, främst 
påläggs- och ABC-kalkyl (se bilaga 1-2). I bidragskalkyler (se bilaga 3) tillämpas 
metoder för ofullständig kostnadsfördelning. (Bolmgren & Hult, 1996) 

3.3 Val av produktkalkylmetod 

Vilken produktkalkylmetod ska ett mindre tillverkande företag välja? En av de historiskt 
sett mest kontroversiella och diskuterade kalkylfrågorna rör den om metodval. Valet av 
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produktkalkylmetod är ett viktigt beslut, men kan aldrig kompensera för felaktigt satta 
mål eller olämplig organisation. Den valda metoden ska så väl som möjligt motsvara 
företagets kostnads- och intäktsstruktur. (Bolmgren & Hult, 1996) 

Problemet med produktkalkylvalet, för de flesta mindre företag, är att produktkalkyl-
metoder har utvecklats för större företag. Utgångspunkten var att även mindre företag 
skulle kunna tillämpa metoderna. Det har dock framkommit att mindre företag saknar 
möjlighet att anpassa dessa till företagen på grund av komplexitet och situation. 
(Samuelson, 1990) 

I teorin, som bygger på ekonomisk mikroteori, förespråkas användandet av kalkyler av 
bidragstyp. Tidigare genomförda studier av kalkylpraxis visar dock att företag i praktiken 
fäster mindre vikt vid de argument som underligger den ståndpunkten och att de istället 
föredrar produktkalkyler av självkostnadstyp (Ask och Ax, 1997). Frenckner samman-
fattade diskussionen om val av produktkalkyler: ”Vill ni absolut driva ert företag i botten 
med olämplig användning av produktkalkyler? Har ni bråttom? Använd bidragskalkyl 
(snabbt men inte så säkert)! Vill ni vara säker på att lyckas i det långa loppet? Använd 
självkostnadskalkyl (sakta men säkert)!” (Samuelson, 1992).  

Studien om val av produktkalkylmetod i de svenska företagen (Ask & Ax, 1997) visar på 
ett blandat användande av kalkyler. Självkostnadskalkyler dominerar, men även 
användandet av bidragskalkyler är utbrett. Totalt använder 57,1 procent av 154 
undersökta företag självkostnadskalkyler, 9,9 procent av företagen använder bidrags-
kalkyler och 32,2 procent både självkostnads- och bidragskalkyler. Av de företag som 
använder båda metoderna uppger samtliga att självkostnadskalkyler utgör deras huvud-
sakliga kalkylmetod och att bidragskalkyler är ett komplement vid särskilda studier. 
Företagen anger även att bidragskalkyler ofta ses som en förenklad variant av själv-
kostnadskalkyler. Behov av sådana kalkyler uppges finnas när snabba beräkningar 
behöver utföras. Huvudargumentet för bidragskalkyler är att de är enklare och mer 
flexibla än självkostnadskalkyler. De huvudsakliga argumenten för självkostnadskalkyler 
är att de anses ge en mer stabil grund för prissättningsbeslut och andra produktrelaterade 
beslut än bidragskalkyler. (ibid) 

3.4 Påverkande faktorer 

Det finns inte ett universellt bästa eller bäst utformat ekonomistyrningssystem, utan det 
beror på företagets individuella förhållanden. Centralt är att ekonomistyrningssystem ska 
utformas så att det står i överensstämmelse med omgivningen. När ekonomistyrning står i 
överensstämmelse med sin omgivning skapas förutsättningar för prestationer som över-
stiger de som kan erhållas när överensstämmelse inte råder. Under 1960 och 1970-talen 
växte situationsteorin för företag fram vilken går ut på att; det finns inte ett bästa sätt att 
organisera sig på, samtliga organiseringsalternativ är inte lika effektiva, det bästa 
organiseringsalternativet beror på förhållanden som råder i den omgivning i vilket 
företaget verkar (Ask & Ax, 1997). Med utgångspunkt i situationsteorin så kommer Ask 
och Ax fram till att när företaget inte lever isolerat från omvärlden så kan det finnas 
många faktorer som kan påverka produktkalkylvalet.  

Faktorer definieras som uttryck för eller karakteriseringar av den omgivning vilken 
existerar kring en företagsstruktur eller ett ekonomistyrningssystem. Det ska uppmärk-
sammas att faktorer inte endast utgör uttryck för eller karakteriseringar av en omgivning 
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vilken existerar kring eller utanför företagets gränser, utan att de även utgörs av aspekter 
på interna förhållanden, exempelvis företagsstorlek och teknologi. Faktorer utgör 
oberoende variabler och företagsstruktur eller ekonomisystem den beroende variabeln. 
Till exempel, ju högre grad av upplevd konkurrens på en marknad, desto mer 
formaliserad bör ett ekonomisystem vara. Sålunda, faktorer påverkar utformningen av 
ekonomisystemet. (ibid)   

Vid genomgång av litteratur fann vi att det inte framgår entydigt vilka faktorer som kan 
ha betydelse för företagsledare vid val av produktkalkylmetod. I olika studier beskriver 
och analyserar författarna olika påverkande faktorer. Cooper och Kaplan (1991) anser att 
kostnadsstruktur, det vill säga mönster i företagets kostnader, konkurrenssituationen och 
produktdiversifiering, alltså att produkterna konsumerar kostnaderna i olika proportioner, 
är viktiga faktorer. Enligt Bjørnenak (1993) så är det konkurrenssituation, existerande 
produktkalkylmetod, graden av produktdiversifiering i företaget samt kostnadsstrukturen 
som är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid valet av ABC-kalkyl. Ask och Ax (1997) 
kom fram till att grad av automation, slag av produkt, antal produkter, konkurrens-
situation och i vilken bransch företaget befinner sig bör beaktas vid val av metod. Sørlie 
(1982 i Bergström & Lumsden, 1993) säger att företagets struktur, miljö och 
företagsledarens personlighet är betydelsefulla faktorer.  

Frenckner & Samuelsson (1989) valde att undersöka påverkande faktorer utifrån 
företags- och samhällsekonomiskt perspektiv, så som företagets art, storlek, 
organisationssätt, företagsledningens önskemål samt lagstiftningen. Enligt Rice och 
Hamilton (1979, i Andersson, 1995) så är de vanligaste faktorerna som företagsledaren 
tar hänsyn vid olika beslut företagets ekonomiska situation, teknisk information samt 
erfarenheter. De faktorerna som vi har nämnt hittills är de som dominerar i litteraturen. 
Det finns dock ytterligare ett antal faktorer som kan påverka valet av produktkalkyl-
metod, exempelvis grad av internationalisering, ägarförhållanden och grad av 
decentralisering (Ask & Ax, 1997), vilka inte behandlas lika utförligt som de övriga 
faktorerna.  

Eftersom det finns ett stort antal påverkande faktorer så måste en bestämning av dem som 
är mest relevanta göras. Vi har sammanställt fem faktorer som diskuteras i litteraturen 
och som vi anser kan vara intressanta för vårt syfte; produkternas diversifieringsgrad, 
kostnadsstruktur, konkurrenssituation, informationsbehov och teknologi. 

Anledningen till att vi valt just dessa är att produktkalkylering handlar om att fördela alla 
kostnader på företagets samtliga produkter. Därför är det intressant att undersöka hur 
produkternas diversifieringsgrad samt företagets kostnadsstruktur påverkar valet. Ett sätt 
att överleva för företaget i dagens samhälle är att lyfta fram fördelar med sina produkter i 
jämförelse med konkurrenterna. Därför kan konkurrenssituation ha betydelse för vilken 
metod som ska användas i företaget. Produktkalkylering är många gånger underlag för 
beslutsfattande i företaget. I vilket syfte företagsledaren kommer att använda 
informationen från produktkalkylering kan också styra metodval. Teknologi är en 
intressant faktor att ta med i analysen därför att den förändras i många företag på grund 
av införandet av ny teknik bland annat. 
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3.4.1 Produkternas diversifieringsgrad 

Skillnader i framställning av olika produkter, det vill säga produkternas diversifierings-
grad, medför att företaget måste hitta ett bättre sätt att fördela produktkostnaderna. 
Skillnaderna kan bero på att produkterna tillverkas i olika seriestorlek, att de har olika 
grader av komplexitet, exempelvis att vissa produkter har större antal komponenter eller 
att framställningen av produkterna är anpassad till enskilda kunder. Ju mer heterogena 
produkter i företaget desto fler kostnadsgrupper av indirekta kostnader tränger fram och 
då måste fler fördelningsnycklar hittas för att kunna fördela de indirekta kostnaderna. 
(Horngren & Foster, 2000)  

Något problem med fördelningen av kostnaderna till produkterna skulle inte finnas om 
produkterna kostade lika mycket att tillverka men tendensen är att produkterna blir allt 
mer diversifierade, vilket leder till att det blir svårare och svårare att fördela de indirekta 
kostnaderna med hjälp av en traditionell kalkylmetod för att får en exakt produktkostnad 
(Olve & Samuelson, 1989). När företaget använder enkla processer och homogena 
produkter så kan traditionell kalkylmetod mycket väl användas men med ökad 
diversifiering av produkter minskar säkerheten i produktkostnadskalkylen vilken leder till 
att bättre produktkalkylmetoder behövs för att fördela kostnaderna korrekt (Cooper & 
Kaplan, 1991). 

3.4.2 Kostnadsstruktur 

Kostnader i ett företag kan klassificeras på flera olika sätt. Ett alternativ är kostnadsart, 
det vill säga hur stor andel i företaget som är, exempelvis, arbets-, material- och 
administrationskostnader. Skillnaden mellan fasta och rörliga kostnader är ett annat 
alternativ. De internationella studierna väljer ett tredje alternativ, fördelning mellan de 
direkta och indirekta kostnaderna. Den centrala skillnaden mellan dessa kostnader är att 
det är lätt att identifiera de direkta kostnaderna med kostnadsobjekt, till exempel produkt-
enhet (Bjørnenak 1993). I vår studie menar vi med kostnadsstruktur fördelning mellan 
direkta och indirekta kostnader. 

Indirekta kostnader är idag de viktigaste fördelningskostnaderna för de flesta företag 
därför att dessa har ökat i andel och därmed påverkar företagens produktkalkyler i större 
utsträckning än tidigare. Om ett företag har höga indirekta kostnader är det viktigt att 
kostnaderna fördelas så noggrant som möjligt eftersom de har stor påverkan på 
produktens totala kostnad (Bjørnenak 1993). Cooper och Kaplan (1991) anser att ABC-
metoden i det fallet är en bättre metod för att fördela kostnaderna på produkterna än vad 
andra produktkalkyler är. ABC kom till på grund av de ökade indirekta kostnaderna i 
företaget och problemen med att fördela dessa på produkterna så att exakt produktkostnad 
skulle erhållas. ABC-kalkylen använder sig av fördelningsnycklar som inte bara är 
volymrelaterade utan det kan vara inköps- och/eller kundorder, antal och golvyta och 
anses därför vara en bättre produktkalkylmetod än, exempelvis påläggsmetoden (ibid).  

3.4.3 Konkurrenssituation 

Även om det redan på 1970-talet påvisades av Khandwalla (1972 i Ask & Ax, 1997) att 
konkurrensförhållanden är en faktor som kan påverka val av produktkalkylmetod så har 
inte någon större uppmärksamhet i litteraturen riktats mot det förhållandet förrän i mitten 
av 1980-talet. Sedan dess kan intresset inom detta område närmast beskrivas som 
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explosionsartad (Ask & Ax, 1997). Den enskilt viktigaste förklaringen till det ökade 
intresset är den hårdnande konkurrensen på både den nationella och världsmarknaden. 
Framställningarna görs oftast mot bakgrund av de framgångar japanska företag haft och 
globalisering av marknaden. En hårdare konkurrens ställer krav på bland annat en mer 
utvecklad fördelning av indirekta kostnader, till exempel, fler och nya fördelningsnycklar 
samt en mer differentierad indelning i kostnadsställen. (ibid) 

Förklaringen till det ökade behovet av rättvisande kalkyler är att det finns kostnader 
förknippade med att fatta dåliga beslut, så kallade felkostnader. Kostnaderna för att fatta 
dåliga beslut är större när konkurrensen är hög och risken att fatta sådana beslut minskar 
med rättvisande kalkyler. Då ett företags kalkylsystem visar att en produkt är olönsam på 
grund av fel fördelning av indirekta kostnaderna så kommer andra företag att med bättre 
produktkalkylsystem att kunna utnyttja detta och överta produktionen, eller kommer en 
konkurrent, som har mer exakta kalkyler, att ta kunder som sedan kan vara svårt att få 
tillbaka. Speciellt är detta aktuellt när det gäller fördelning av en för stor andel indirekta 
kostnader till högvolymprodukter som ofta är mer konkurrensutsatta. Är företaget utsatt 
för hård konkurrens är det extra viktigt att kostnaderna fördelas korrekt till produkterna 
(Cooper & Kaplan, 1991). Ju hårdare konkurrens, desto mer betydelsefull är produkt-
kalkylering. Företag som är i hög grad utsatta för konkurrens använder sig av själv-
kostnadskalkyler som huvudsakliga produktkalkylmetoder i företaget (Ask och Ax, 
1997).  

3.4.4 Informationsbehov 

Det finns ett flertal beslutssituationer, till exempel beslut om produktprissättning mot 
marknaden, internprissättning, köpa in/tillverka själv beslut och lönsamhetsuppföljning 
per produkt/produktgrupp, till vilka företaget gör produktkalkyler. Uppenbart är att valet 
av produktkalkylmetod inte kan standardiseras utan valet varierar beroende på vad 
företaget ska besluta om. Det är viktigt att veta till vem kalkylens information riktas, om 
det är till externa eller interna mottagare och i vilka beslutssituationer kalkylen ska 
användas. (Frenckner & Samuelson, 1989) 

Bidragskalkyler är lämpliga produktkalkylmetoder i beslutssituationer, då samkostnader, 
inte kan påverkas. Samkostnader definieras som kapacitetskostnader (personal, lokalhyra, 
maskiner) som inte påverkas av kalkylobjektet. Företaget använder sig av bidragskalkyler 
vid relativt kortsiktiga beslut, till exempel tillverkning vid ledig kapacitet, eftersom på 
längre sikt kan samkostnaderna anpassas till kalkylsituationen genom, exempelvis 
avyttring eller anskaffning av maskiner, byggnader, personal eller annan kapacitet som 
påverkar samkostnader.  Dessa finns alltså kvar oavsett val av åtgärd. På lång sikt måste 
även samkostnader täckas för att företaget inte ska åsamkas förluster. Självkostnads-
kalkyler är i regel mer tillämpade som underlag för långsiktiga beslut, då dessa inte 
endast tar hänsyn till fasta kapacitetskostnader, utan specificerar dem på olika kostnads-
ställen (Bolmgren & Hult, 1996). 

3.4.5 Teknologi 

Enligt Macintosh (1985) så är teknologi en betydelsefull faktor för företaget därför att 
tillsammans med omgivningen och målen formar teknologin företagsstrukturen. 
Teknologin varierar från företag till företag. I och med detta måste företag anpassa 
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styrningen till den här faktorn så att alla aktiviteter och händelser görs på ett så kostnads-
effektivt sätt som möjligt.  

Det förekommer ett flertal definitioner av begreppet teknologi i litteraturen. Rousseau 
(1979, i Ask & Ax, 1997) har mot bakgrund av bland annat begreppsförvirring utvecklat 
en typologi för begreppet tillverkningsförhållande eller teknologi: 

”When treated as an input-output process, an organization’s technology represents a 
sequencing of events involving admission of input (raw material, people knowledge) into 
the organization, conversion of this input into output though the application of skill and 
energy, and disposal of output into the environment. Technology may thus be 
conceptualized as having three major phases: input, conversion, and output.”  

Macintosh (1985) har utvecklat nedanstående teknologimodellen (se figur 3.2) som 
kombinerar variationen i uppgiften med kunskapen och verkan till att inkludera olika 
typer av styrning i olika teknologier. Variation i uppgiften avser i vilken utsträckning 
företaget arbetar med olika uppgifter. Med ”låg” variation i uppgiften avses företag som 
producerar och säljer produkter som liknar varandra i teknologi eller tillverkning. ”Hög” 
variation i uppgiften kännetecknas av att företagets produkter skiljer sig åt på något sätt 
vad det gäller teknologi. Skillnaden mellan stor och liten kunskap om uppgiften beror på 
om det finns många regler och föreskrifter som bestämmer hur arbetet ska utföras, det vill 
säga om personalen är medveten om hur uppgiften ska utföras och om det behövs mycket 
utbildning och instruktioner för att lösa uppgiften. (ibid) 
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Macintosh (1985) kommer fram till att olika teknologier karaktäriseras av olika typer av 
styrning. Det här hjälper till att förstå om faktorn teknologi har betydelse för företags-
ledaren vid val av produktkalkylmetod därför att produktkalkyler är en del av styrningen i 
företag.  

Hantverksteknologin karaktäriseras av en relativt förutsägbar ström av aktiviteter men 
förvandlingsprocessen inte är lika lätt att förstå. Det krävs en hög grad erfarenhet och 
träning. Företaget refererar inte så mycket till regler och procedurer utan går mer på 
intuition och visdom. Här används en enkel kontroll men det är inte någon idé att skaffa 
fram detaljerade rapporter om kostnader och utnyttjade resurser för de olika produkterna 
eftersom sambandet mellan input (material, arbetskraft) och output (färdiga produkten) 

Kunskap 
om 
uppgiften 

Variation i uppgiften

Låg Hög

Liten 

Stor 

Figur 3.2 Teknologimodellen, (Macintosh, 1998) 
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inte är känt. Här är det bättre att fokusera på resultatet. Kontrollrapporterna i en 
hantverksteknologi tenderar att vara generella, de upprättas sällan. (Macintosh, 1985) 

Rutinteknologi karaktäriseras av väl förstådda arbetsuppgifter med låg variation i hur de 
utförs. Kontrollsystemet ska vara nära och stödjande. En rutinteknologi styrs med 
detaljerad kontroll, beteende styrning och frekvent rapportering. Budgeten och 
standardiserade arbetsbeskrivningar är de viktigaste verktygen för styrningen. (ibid) 

Forskningsteknologi är en slags motsats till rutinteknologi på grund av den stora 
variationen i uppgiften och att den korrekta lösningen på ett problem vanligtvis är väldigt 
svår att finna. Osäkerheten är stor när det gäller uppgiftens genomförande, tidsåtgång, 
syfte och mål. I denna teknologiform är styrningen mindre detaljerad och rapporteringen 
är mindre frekvent än i andra teknologiformen. Det är svårt att skapa ett väl fungerande 
ekonomisystem därför att variation och komplexitet i arbetsuppgiften är hög. (ibid) 

I ingenjörsteknologin är arbetsuppgifter varierande. Oftast används mycket invecklade 
analyserbara program som är standardiserade och svåra att förstå. Lösningar till uppgifter 
är utarbetade och dokumenterade därför är det lätt att lösa dessa. Uppgifter kan brytas 
ned i många olika delar vilket leder till detaljerad information. Budgeten används i en 
mindre utsträckning medan statistiska rapporter används flitigare. Det är mycket viktigt 
att planera och samordna kontrollrapporter när dessa bör vara omfattande och genom-
tänkta för att hjälpa. (ibid) 

Ask och Ax (1997) kommer fram till vad det gäller att välja produktkalkylmetod i olika 
teknologier, att företag som använder självkostnadskalkyler har en högre grad av 
automation än de som använder kalkyler av bidragstyp.  

3.5 Analysmodell 

Utifrån referensramen ovan har vi utvecklat en analysmodell som kommer att ligga till 
grund för analyskapitlet (se figur 3.3). I vår modell så visar vi att produktkalkyler är en 
del av ekonomistyrningen i företaget. Dessa ligger ofta till grund för många viktiga beslut 
och därför är det viktigt att företaget väljer en modell som passar företaget och den 
situation det befinner sig i. I vår studie kommer vi att undersöka ett företag som har 
behov av en ny produktkalkylmetod. Med utgångspunkt från det och att företagsledaren i 
det företaget är den som tar beslut, så vill vi analysera vilka av de fem faktorerna; 
produktdiversifiering, kostnadsstruktur, konkurrenssituation, informationsbehov och 
teknologi, som har betydelse för företagsledaren vid valet av ny metod.  
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4. EMPIRI  

I det följande kapitlet kommer insamlat material från en fallstudie av Bölebyns Garveri 
AB att presenteras. 

4.1 Allmänt om företaget 

Bölebyns Garveri är ett mindre företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Bölebyn, 
Norrbotten. Företaget har i 103 år garvat hudar och tillverkat exklusiva konsthantverk i 
läder. Idag leds Bölebyns Garveri av den tredje generationen barkgarvare Sandlund, Jan 
Sandlund. Företagets historia började 1900 av Jan Sandlunds farfar. 1950 övertog Assar 
Sandlund företaget av sin far. Vid övertagandet fanns fem garverier men lönsamheten var 
dålig. En del garverier gick i konkurs men Assar Sandlund arbetade för att företaget 
skulle finnas kvar, och idag ser allt i stort sett ut som det gjorde från starten. Företaget, 
som blev kunglig hovleverantör 1996, har i många år försett kungligheter och toppar 
inom näringslivet med gedigna hantverk. 1999 hade Bölebyns Garveri för första gången 
en utställning på Sturegallerian och intresset från besökarna gav mod att fortsätta och att 
även satsa på export. Sedan 2000 har företaget även en butik på Nybrogatan i Stockholm.  

4.1.1 Affärsidé och vision 

Företagets affärsidé: 
”Att tillverka barkgarvat läder med bibehållande av viktiga och traditionella inslag på 
ett miljövänligt sätt. Att tillverka och försälja produkter därav med mycket hög kvalitet, 
produkterna skall utmärkas av mycket lång hållbarhet, miljövänlighet, skall vara estetiskt 
tilltalande och fungera väl för sitt ändamål. Den höga kvaliteten skall medge en hög pris-
nivå. Försäljningen skall ske i Sverige såväl som i utlandet.”  

Företagets vision: 
”Att tillhöra de världsledande företagen vad gäller en del av våra produkter, främst 
exklusiva portföljer, att bli ett av de ledande företagen för exklusiva och högkvalitativa 
läderprodukter i Nordeuropa, att på ett bestående och märkbart sätt påverka och 
utveckla användningen av läder i olika produkter i Norden.” 

4.1.2 Organisationsschema 

För närvarande har Bölebyns Garveri tre anställda, varav två ägare Jan och Inger 
Sandlund och ibland tar företaget in extrapersonal. Jan Sandlund är förutom företags-
ledare involverad i administration, försäljning och produktion. Inger Sandlund arbetar 
med administration, försäljning och produktion. Den tredje anställde arbetar endast i 
produktionen (se figur 4.1).  

 

Jan 
 

Jan och 
Inger 

1 anställd, 
Jan och 
Inger 

Administration och 
försäljning 

Produktion Företagsledare 

Figur 4.1 Organisationsschema för Bölebyns Garveri AB
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4.2 Företagsledaren 

Jan Sandlund har varit verksam inom företaget sedan 1980. Sandlund arbetade tidigare 
som psykolog men 1987 sadlade han om och övertog företaget tillsammans med sin fru 
Inger Sandlund som då arbetade som lärare. Företagsledaren har många arbetsuppgifter i 
företaget. Sandlund medverkar i tillverkningen, arbetar med administration; 
marknadsföring och försäljning, kort- och långsiktig planering, företagets strategi och är 
beslutsfattaren i företaget. Sandlund anser att han som företagsledare är välorganiserad 
och noggrann med sina uppgifter. Exempelvis planerar han ganska tidigt i förväg bland 
annat försäljningsaktiviteter samt beräknar väldigt grundligt material- och arbets-
kostnader för företagets produkter och följer upp kundbeställningar dagligen. 

Inom företaget fattas ett antal olika beslut, enligt Sandlund. De löpande besluten rör 
främst den kortsiktiga planeringen, exempelvis planering av försäljningsaktiviteter, 
marknadsföring, turistsäsongen, inköp av produkter, garvning och produktionsplanering. 
I genomsnitt uppgår 20 procent av en normal arbetsdag till den kortsiktiga planeringen, 
uppskattar företagsledaren. Till de mer sällan förekommande besluten, anser Sandlund, 
tillhör till exempel beslut att öppna butiken i Stockholm och att göra företaget säljbart. 
Vid beslutsfattande undersöker och utvärderar företagsledaren, enligt honom själv, alla 
tänkbara handlingsalternativ väldigt noga både vid kort- och långsiktiga beslut och han 
anser att det inte finns några alternativ som han inte har tänkt på. 

4.3 Styrning av företaget 

Enligt Sandlund används produktkalkylerna främst för att kunna fatta rätt beslut om pris-
sättning av företagets produkter, vid övervägande om att ha produkterna kvar i 
sortimentet om det visar sig att dessa är olönsamma samt vid beslut om att satsa på nya 
marknader. När studien påbörjades använde företaget en enkel, självkonstruerad produkt-
kalkylmetod, där produkternas direkta material- och lönekostnader beräknades. 
Anledningen till varför just den metoden tillämpades, enligt Sandlund, är att han inte 
kände till någon annan produktkalkylmetod. Dock var Sandlund medveten om att med 
den självkonstruerade metoden fördelades inte företagets indirekta kostnader på 
produkter utan fanns i en klump. Detta medförde, enligt Sandlund, en risk för att 
prissättningen, exempelvis till återförsäljarna, blev för låg på vissa produkter. Därför 
ansåg han att företaget var i behov av en ny produktkalkylmetod som kunde fördela både 
de direkta och indirekta kostnaderna på företagets produkter på ett mer rättvisande sätt.  

4.4 Påverkande faktorer 

Enligt Sandlund har två av de fem faktorerna som vi har valt, produkternas 
diversifieringsgrad och kostnadsstruktur, betydelse för företagsledaren. Däremot är 
konkurrenssituation, informationsbehov och teknologi inte viktiga för metodvalet. 

Anledningen till varför produkternas diversifieringsgrad är en betydelsefull faktor, enligt 
Sandlund, är att företaget tillverkar många olika läderprodukter både av ”eget barkgarvat” 
och ”inköpt färdiggarvat” läder, exempelvis portföljer, väskor, ryggsäckar, fritids- och 
jaktprodukter, kontorsprodukter, accessoarer, skor, mössor och vantar, golfprodukter och 
små läderprodukter. Dessutom kostar det olika mycket att tillverka produkterna. Hög 
diversifieringsgrad är orsaken till att kostnaderna måste beräknas mer exakt för olika 
produkter menar företagsledaren.  



~ empiri~ 

  18 

Sandlund anser att det faktum att företaget har en stor del indirekta kostnader, cirka en 
tredje del av de totala kostnaderna är indirekta, gör att kostnadsstruktur är en viktig faktor 
vid produktkalkylvalet. ”Marknadsföringen, personligt bemötande och service står för 
den större delen av dessa därför att företaget är mer kundtillvänt och använder sig 
betydligt mer av upplevelsen, berättelsen och historien, framförallt kring 
garvningsprocessen, som ingrediens vid produktförsäljningen”, berättade Jan Sandlund 
vid intervjun. Kunderna ska känna sig utvalda när de köper produkterna från Bölebyns 
Garveri. Även andra kostnader, som till exempel lokalhyra, el och värme, tillhör de 
indirekta kostnaderna, menar Sandlund. Om företaget, tycker företagsledaren, använder 
en produktkalkylmetod som fördelar indirekta kostnader orättvist så riskerar företaget att 
dels hamna i fel prissättning, och därmed lönsamhet, dels riskerar företaget att hela året 
ha arbetat med fel prissättning och då är det för sent att kompensera för det årets misstag. 
Enligt Sandlund är det viktigt att ha ett redskap för att styra företaget korrekt såväl i 
början som under hela året. 

Bölebyns Garveri verkar på en marknad där nästan ingen konkurrens finns när det gäller 
barkgarvning av läder och de barkgarvade produkterna, anser företagsledaren. Enligt 
denne är det heller ingen större risk att den ska öka eftersom det är näst intill omöjligt att 
starta ett nytt garveri. För detta krävs både tillstånds- och miljöprövningar, vilka är svåra 
att få godkända. När det gäller försäljning/tillverkning av andra läderprodukter än de från 
barkgarvat läder så är konkurrensen inte är så hård. Att börja tillverka och sälja läder-
produkter är svårt men inte omöjligt. Även om företaget inte befinner sig i en så hög 
konkurrenssituation så tycker företagsledaren att företaget ska använda en mer korrekt 
beräkning av kostnader för sina produkter. Då skulle företaget ha möjlighet att jämföra 
sina priser med konkurrenterna och konkurrera med dem på ett bättre sätt, det vill säga ha 
möjligheter att pressa ner sina egna priser eller diskutera ett eventuellt samarbete.  

Sandlund anser att informationsbehovet inte har någon betydelse för valet av metod. 
Trots att produktkalkylering används som underlag för främst sällan förekommande 
beslut i företaget, såsom prissättning av sina produkter, beslut om att satsa på nya 
marknader, av vem produkterna ska produceras och var produkterna ska produceras, så är 
det viktigt att veta produkternas verkliga kostnader även vid andra beslut och inget beslut 
är litet, säger Sandlund. 

Tillverkningen av företagets egna produkter sker hantverksmässigt, enligt företags-
ledaren. Tillverkningsprocessen börjar med barkgarvning av läder. Barkgarvnings-
processen är över 7000 år gammal och många moment utförs på samma sätt som på 
1700- och 1800-talen. Därefter förädlas hudarna till någon av företagets produkter. 
Företaget köper även in färdiggarvat läder för tillverkningen. Företagsledaren anser att 
det skulle vara en alltför stor investering att mekanisera/automatisera tillverkningen. 
Dessutom krävs hantverket för att kunna sälja produkterna. Produktdifferentieringen i 
företaget är ganska stor, tycker Sandlund. Ibland tillverkas produkter helt efter kunds 
önskemål, där kunden kommer med en egen ritning, men oftast ändras/anpassas befintlig 
produkt, inom vissa givna ramar, efter kunds önskemål. ”Jag har svårt att tänka mig att 
faktorn teknologi har någon betydelse vid valet av produktkalkylmetod”, säger Sandlund. 
Företagsledaren menar att de indirekta kostnaderna ska fördelas korrekt oavsett vilken 
tillverkningsteknologi företaget använder. 

Sandlund kommer fram till att ABC-metoden skulle passa bäst för företaget av de tre 
produktkalkylmetoder som har presenterats för honom. Företagsledaren menar att den 
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fördelar de indirekta kostnaderna mer korrekt, men på grund av att företaget har så många 
olika produkter skulle det skulle ta alldeles för lång tid att beräkna produktkostnaderna 
med hjälp av ABC-metoden och därför väljer Sandlund påläggskalkylmetoden istället. 

Ytterligare faktorer som enligt företagsledaren i Bölebyns Garveri har betydelse vid valet 
av metod är de ”praktiska faktorerna”. En produktkalkylmetod ska vara tillgänglig och 
lätt att använda, säger Sandlund. Den ska även vara kommunicerbar, det vill säga att den 
ska kunna användas som information till andra i verksamheten. Dessutom får en ny 
produktkalkylmetod inte vara en orimligt stor investering för företaget, enligt Sandlund. 
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5. ANALYS 

I följande kapitel kommer vi att analysera och jämföra resultatet av vår empiriska 
undersökning med de använda teorierna. Resonemanget vi för kan sägas utgöra 
grundstenarna för de slutsatser vi kommer fram till i nästa kapitel. 

5.1 Företagsledaren 

Företagsledaren i Bölebyns Garveri uppfyller många funktioner inom företaget. Jan 
Sandlund är den som sköter det administrativa arbetet samt beslutsfattaren i företaget. 
Vid både löpande och mer sällan förekommande beslut undersöker Sandlund alla 
tänkbara alternativ väldigt noga innan han bestämmer sig. Företagsledaren är väl 
förtrogen med verksamheten och känner till hela tillverkningsprocessen av företagets 
produkter. Sandlund har som övergripande mål att uppnå en tillfredsställande lönsamhet i 
företaget. Som företagsledare är han välorganiserad och noggrann vid utförandet av alla 
sina arbetsuppgifter, enligt honom själv.  

När vi jämför Adizes (1997) fyra ledarskapsroller med företagsledarens funktioner i 
Bölebyns Garveri så kommer vi fram till att teorin stämmer bra med företagets 
verklighet: administratör – ansvarar för informationssystem och beslutsfattande, 
entreprenör – idéspruta och identifierar bästa handlingsalternativ, producerare – väl 
förtrogen med verksamheten, integrerare – samordnare mellan individuella och 
företagets mål. Det verkar vara naturligt att företagsledare i ett mindre företag är tvungen 
att uppfylla många roller, anser vi, därför att det är få anställda men lika många 
funktioner som i större företag.   

5.2 Styrning i företaget 

Bölebyns Garveri använder sig av redovisning och produktkalkylering för ekonomi-
styrning.  Information från produktkalkyler är underlag för beslutsfattandet i företaget. 
Detta kan jämföras med teori om den formella styrningen i företag enligt Lundberg 
(1999). För närvarande använder företaget en enkel, självkonstruerad 
produktkalkylmetod där produkternas direkta material- och lönekostnader beräknas. 
Företaget tillämpar en produktkalkylmetod som inte fördelar de indirekta kostnaderna på 
produkter utan finns i en klump som belastar verksamheten i sin helhet. Detta stämmer 
med det som Bolmgren och Hult (1996) kallar för ofullständig kostnadsfördelning.  

Skälet till att de indirekta kostnaderna fördelas med hjälp av en enkel, självkonstruerad 
metod, enligt Sandlund, är att han inte kände till någon annan. Företagsledaren är dock 
medveten om att den självkonstruerade produktkalkylmetoden medför risker för företags-
verksamheten, till exempel vid prissättningen till återförsäljarna som i sin tur kan orsaka 
minskad lönsamhet. Företagsledaren uppfattar företagets produktkalkyler som olämpliga 
som underlag för olika beslut som fattas inom företaget. Det stämmer med den diskussion 
som Frenckner (i Samuelson, 1992) sammanfattade om val av produktkalkylmetod. Vid 
vår intervju med företagsledaren framkom behovet av en ny produktkalkylmetod. Detta 
kan vi helt klart hålla med om. Med en enkel metod tas bara hänsyn till de direkta 
kostnaderna vilket medför att företagsledare inte vet vilka produkter som är lönsamma 
eller inte. Företagsledare kan inte heller vara säker på att resultaträkningen i slutet på året 
visar ett positivt resultat. 
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5.3 Påverkande faktorer 

I samband med presentation av produktkalkylmetoderna för företagsledaren, diskuterades 
produktdiversifieringens, kostnadsstrukturens, konkurrenssituationens, informations-
behovets och teknologins betydelse för valet. 

Bölebyns Garveri tillverkar många produkter av läder som konsumerar kostnader i olika 
proportioner. Skillnader beror på bland annat att företaget anpassar produkterna efter 
kundernas önskemål, olika grader av komplexitet i tillverkningen, olika antal 
komponenter och olika kvalitet på lädret. Skillnaden i framställningen av olika produkter 
tyder på att kostnader för dessa måste beräknas mer exakt, vilket leder till att 
diversifieringsgraden har betydelse vid valet av produktkalkylmetod. Företagsledarens 
åsikt om diversifieringsgradens betydelse stämmer överens med Horngren och Fosters 
(2000), Olve och Samuelsons (1989) samt Cooper och Kaplans (1991) resonemang. Ju 
fler heterogena produkter i företaget desto fler kostnadsgrupper av indirekta kostnader 
tränger fram och då måste ett större antal fördelningsnycklar hittas för att kunna fördela 
de indirekta kostnaderna. Enligt författarna ovan så går det inte att fördela kostnaderna 
rättvist med den traditionella metoden. Dock föredrar företagsledaren i Bölebyns Garveri 
påläggskalkylmetoden trots en hög diversifieringsgrad av produkter, därför att det blir 
alltför tidskrävande att fördela kostnaderna med hjälp av ABC-kalkylen när företaget har 
så många olika produkter. Detta tyder på att ytterligare en faktor, produkternas 
differentieringsgrad, det vill säga antal olika produkter i företaget, har stor betydelse för 
företagsledarens val av produktkalkylmetod.  

Bölebyns Garveri har en stor del indirekta kostnader och på grund av detta är det viktigt 
att produkterna ska bära sin del av de indirekta kostnaderna. Därför anser företagsledaren 
att kostnadsstrukturen har stor betydelse vid metodvalet. Enligt Bjørnenak (1993) ska de 
indirekta kostnaderna fördelas på produkterna så exakt som möjligt därför att de har 
påverkan på produkternas totala kostnader. Trots att ABC-kalkylen skulle vara en bättre 
lösning för ett företag med höga indirekta kostnader, enligt Cooper och Kaplan (1991), så 
väljer företagsledaren i Bölebyns Garveri påläggskalkylen. Detta för att ABC-metoden 
verkar vara alltför tidskrävande att tillämpa med tanke på att produkterna i företaget är 
många och differentierade.  

Företagsledaren i Bölebyns Garveri upplever att det nästan ingen konkurrens finns när det 
gäller de tillverkade produkterna av eget barkgarvat läder. I frågan om konkurrens vid 
producering av produkter av annat än egengarvat läder så är den något större. Trots att 
graden av konkurrenssituationen för Bölebyns Garveri inte är så hög när det gäller 
produkttillverkningen av läder, så vill företagsledaren veta produkternas exakta 
kostnader. Detta för att konkurrenternas beteende på marknaden påverkar företaget i 
bland annat i prissättningen, enligt företagsledaren. Det tyder på att graden av 
konkurrenssituation inte har någon betydelse för ett mindre företags val av produkt-
kalkylmetod. Ask och Ax (1997) däremot anser att ju hårdare konkurrens på marknaden 
desto mer utvecklad fördelning av de indirekta kostnaderna krävs. En metod som fördelar 
de indirekta kostnaderna noggrant när företag är utsatta för hög konkurrens är, enligt 
Cooper och Kaplan (1991), ABC-metoden. Det är viktigt att veta exakta 
produktkostnader, anser vi, därför att konkurrenssituationen kan förändras väldigt snabbt 
och då kommer andra företag som har fördelat de indirekta kostnaderna mer exakt att 
kunna utnyttja detta och överta produktionen eller ta kunder som sedan kan vara svårt att 
få tillbacka. Företagsledaren tycker att ABC-metoden skulle vara bättre för Bölebyns 
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Garveri. Men som vi har nämnt tidigare så skulle denna metod vara alltför tids- och 
resurskrävande. Detta tyder återigen på att differentieringsgraden hos produkterna i 
företaget bör beaktas vid val av produktkalkylmetod i ett mindre företag. 

Informationsbehovet påverkar inte valet av produktkalkylmetod därför att de indirekta 
kostnaderna ska fördelas på produkterna så korrekt som möjligt oavsett vad företaget ska 
besluta om, enligt Sandlund. Detta stämmer inte överens med Frenckner och Samuelsons 
(1989) teori om att denna faktors betydelse vid valet. Dessa författare anser att 
bidragskalkylmetod kan vara tillräcklig vid bland annat kortsiktiga beslut. Med tanke på 
att företagsledaren i Bölebyns Garveri vill ha korrekt information om produktkostnaderna 
i alla beslutssituationer så skulle företagsledaren välja ABC-metoden. Dock väljer Jan 
Sandlund påläggskalkylmetod därför att ABC-metod verkar vara en alldeles för stor 
investering för företaget med tanke på antal olika produkter i sortimentet.  

Företagsledaren i Bölebyns Garveri anser inte att teknologin har någon betydelse för 
metodvalet. Med detta menar han att det är viktigt för honom att veta de rätta 
produktkostnaderna oavsett vilken teknologi som används i företaget. Däremot anser 
Macintosh (1985) att ett hantverksmässigt företag ska använda enkla kontrollrapporter 
som ska vara generella och upprättas sällan. Med stöd av Macintosh teori så bedömer vi 
att en produktkalkyl av bidragstyp skulle passa för Bölebyns Garveri. Så är det inte i 
företagets fall. Den rimligaste förklaringen till att teori skiljer sig från företagets 
verklighet, tycker vi, är att Macintosh pratar om andra styrmedel i företaget än det styr-
medel, det vill säga produktkalkyler, som företagsledaren i Bölebyns Garveri är 
intresserad av. 

Under intervjun har det framkommit att det även finns andra faktorer som har betydelse 
för valet. Detta är rent praktiska faktorer; metodens enkelhet, tillgänglighet, 
kommunicerbarhet och kostnad för investering. I den teori, som vi tagit del av, diskuteras 
inte dessa faktorer så utförligt. Dock nämner Ask och Ask (1997) att det finns andra 
faktorer som kan ha betydelse vid produktkalkylval. Betydelsen av de praktiska 
faktorerna för företagsledaren i Bölebyns Garveri kan mest troligt bero på att företags-
ledare i ett mindre företag oftast har många roller att fullgöra. Det är företagsledaren som 
i de flesta fall sköter det administrativa arbetet och det skulle vara alldeles för 
tidskrävande att tillämpa en komplex metod. Det ska inte vara resurskrävande att tillämpa 
en produktkalkylmetod därför att ett mindre företag har oftast begränsade resurser och att 
anställa ytterligare någon person för produktkalkylarbete skulle förmodligen vara för 
kostsamt för företaget. 
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6. SLUTSATSER 

Resultatet av denna studie visar att produkternas differentieringsgrad är en avgörande 
faktor för företagsledare vid valet av produktkalkylmetod när det finns ett väldigt stort 
antal olika produkter i sortimentet. Dessutom har de ”praktiska faktorerna”, såsom 
metodens enkelhet, tillgänglighet, kommunicerbarhet och kostnad för investering en 
viktig roll vid valet. En rimlig förklaring till att produkternas differentieringsgrad och de 
”praktiska faktorerna” har stor betydelse kan vara att produktkalkylproceduren, och 
speciellt tillämpningen av komplexa produktkalkylmetoder såsom ABC-metoden, är 
tidskrävande och företagsledare, som oftast sköter om produktkalkylering, har för det 
mesta begränsad tid på grund av sina många funktioner i företaget. Förutom detta har 
mindre företag i regel begränsade resurser och många gånger kan inte ytterligare en 
person anställas för produktkalkylarbete. 

Analysen av de fem valda faktorer som kan vara viktiga för företagsledare vid 
produktkalkylvalet tyder på att faktorerna kostnadsstruktur och produkternas 
diversifieringsgrad bör beaktas vid val av metod. Kostnadsstrukturens betydelse för 
produktkalkylvalet kan bero på att de indirekta kostnaderna har ökat under senare tid och 
utgör en stor del av de totala kostnaderna i företaget. Det verkar som att ju större de 
indirekta kostnaderna i företaget är desto viktigare är det att fördela dem korrekt på 
produkterna. Diversifieringsgraden har också betydelse vid valet. Detta kan framförallt 
bero på att ju fler produkter med olika sammansättning i företaget desto större antal 
fördelningsnycklar behövs för att kunna fördela de indirekta kostnaderna rättvist. 

Däremot visar studien att faktorerna teknologi, konkurrenssituation och informations-
behov inte har någon betydelse för företagsledare vid metodvalet. Anledningen till att 
teknologin inte påverkar valet verkar bero på att oavsett vilken tillverknings-
process/teknologi företaget har så måste de indirekta kostnaderna fördelas på produkterna 
så korrekt som möjligt. Det är även viktigt att beräkna de exakta produktkostnaderna 
oavsett graden av konkurrenssituation. Detta troligen för att kunna konkurrera på ett 
bättre sätt samt vara förberedd ifall konkurrenssituationen hårdnar.  Resultatet av 
undersökningen tyder på att för att välja rätt produktkalkylmetod är det inte speciellt 
viktigt att veta vad informationen från produktkalkylerna ska användas till eftersom det är 
viktigt att fatta rätt beslut i alla situationer. 

Med vår studie kommer vi fram till att det i första hand är företagets situation, det vill 
säga omgivningen och det interna förhållandet, som påverkar val av produktkalkylmetod. 
Studien visar att det inte går att bestämma i förväg vilka faktorer som har betydelse för 
företagsledaren vid valet. Produktkalkyler är ett viktigt område för att kunna styra 
företaget på ett effektivt sätt, därför bör ett mindre företag undersöka de olika faktorerna 
noggrant och analysera vilken produktkalkylmetod som passar just deras situation.  
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PÅLÄGGSKALKYLMETOD 

Påläggskalkylmetoden bygger på att varje produkt, det vill säga vara eller tjänst, orsakar 
en eller flera lätt urskiljbara kostnader. Dessa kallas för direkta kostnader. De direkta 
kostnaderna belastar kostnadsbärare direkt, exempelvis en produkt. De indirekta 
kostnaderna (omkostnaderna) fördelas först på kostnadsställen, exempelvis avdelningar, 
funktioner, för att sedan via pålägg föras vidare till kostnadsbärarna. Underlag för 
fördelning av indirekta kostnader till avdelningar eller funktioner hämtas från bokföring 
(Bolmgren & Hult, 1996). Sambandet mellan direkta och indirekta kostnader, 
kostnadsbärare, kostnadsställe och kostnadsslag kan beskådas i nedanstående bild:   

 
 
  
 
De direkta kostnaderna utgör inget kalkyleringsproblem när de väl har identifierats och 
kan mätas i förhållande till en kostnadsbärare. Svårigheter uppstår när de indirekta 
kostnaderna ska fördelas eftersom det inte finns någon klar samvariation med de 
produkter som ska bära kostnaderna. Trots svårigheter med fördelning måste alla 
företagets omkostnader på ett eller annat sätt påföras kostnadsbärarna. (Bolmgren & Hult, 
1996) 
 
De direkta kostnaderna i ett tillverkande företag är vanligen direkt lön inklusive 
arbetsgivaravgift (dL) och direkt material (dM). Direkt lön beräknas genom studier av 
hur lång tid olika arbetsmoment i tillverkningen tar och materialåtgången mäts utifrån hur
mycket material som levererats ut från materialförrådet. Företagets indirekta kostnader är 
materialomkostnader (MO), tillverkningsomkostnader (TO) och administrations- och 
försäljningsomkostnader (AFFO). (Andersson, Ekström & Gabrielsson, 1998) 
 
MO  Med materialomkostnader avses till exempel lokalkostnader och personal-

kostnader för inköpsarbete och materialförråd (lager) samt ränta på det kapital 
som binds i lager. 

Kostnadsslag Kostnadsbärare 
Direkta kostnader 

Kostnadsställe 

Indirekta 
kostnader Fördelade 

kostnader 

Figur 1.1  Kostnadsfördelning i tillverkande företag 
   (Andersson, 2001).
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TO      Tillverkningsomkostnaderna utgörs främst av kostnader för tillverknings-
lokaler, arbetsledare samt underhåll, värdeminskning av maskiner och ränte-
kostnad för bundet kapital i maskiner. 

AFFO   Administrations- och försäljningsomkostnader består av kostnader för 
kontorspersonal och företagsledning, lokalkostnader för kontor samt underhåll, 
värdeminskning och räntekostnad för kontorsinventarier, kontorsmaskiner; 
personalkostnader för marknadsföring och försäljning samt reklamkostnader.  

 
Summan av en produkts alla kostnader kallas för självkostnad (SjK). Till denna ska 
vinstpålägg läggas för att komma fram till det åsatta försäljningspriset. De olika påläggs-
procenten beräknas först utifrån hela företagets kostnader. Dessa procentsatser används 
sedan för att få fram försäljningspriset för en enskild produkt. (ibid) 
 
Uppställningen som visas nedan är ett exempel på hur försäljningspriset bestäms med 
hjälp av påläggsmetoden: 
 

  Direkt material (dM) 
+ Materialomkostnader (beräknas i procent av dM) 
+ Direkt lön (dL) 
+ Tillverkningsomkostnader (beräknas i procent av dL) 
= Tillverkningskostnad (TiK) 
+ Administrationsomkostnader (beräknas i procent av TiK)
+ Försäljningsomkostnader (beräknas i procent av TiK) 
= Självkostnad (SjK) 
+ Vinstpålägg (beräknas i procent av SjK) 
= Försäljningspris exklusive moms 

 
Figur 1.2 Uppställning av försäljningsprisberäkning med hjälp av pålägg 
    (Andersson, Ekström & Gabrielsson, 1998). 
 
Påläggskalkylering sker i två steg. Först räknas pålägg genom att relatera de kostnader 
som ska fördelas till någon lämplig fördelningsgrund, så kallad påläggsbas. Det gäller att 
hitta ett lämpligt sätt för att fördela de gemensamma kostnaderna på produkter. Målet är 
att fördela de indirekta kostnaderna på produkterna så korrekt som möjligt vilket innebär 
att produkterna ska bära sin andel av de indirekta kostnaderna, varken mer eller mindre. 
Sedan beräknas omkostnaderna med hjälp av de förutberäknade påläggen. (Olsson & 
Skärvad, 1997) 
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 AKTIVITETSBASERAD KALKYLERING (ABC) 

ABC-kalkylmetoden är en form av självkostnadskalkyl där några av syftena är att täcka 
företagets totala kostnader, att ge underlag för interna beslut och strategisk planering 
samt att vara komplement till den ordinarie redovisningen. Metoden används inte i det 
dagliga kalkylarbetet utan ofta mer stickprovsvis – för att stämma av storleken på de 
olika påläggen. Avstämning med ABC-kalkylering görs vanligen med några års intervall 
(Andersson, Ekström & Gabrielsson, 1998). Henrik Nehler, forskare vid Linköpings 
universitet, kommer i sin kvantitativa studie kring spridning, användning, utformning och 
implementering av ABC-metoden fram till att det bara är sexton procent av de svenska 
verkstadsföretagen som använder ABC i någon form. Bara tre procent har fullständig 
aktivitetsbaserad kalkylering (Wennberg, 2/01).  

Metoden används för att se vilka aktiviteter, det arbete som utförs inom företaget, 
exempelvis orderhantering, tillverkning, produktionsplanering, som behövs för att 
framställa de produkter som kunden efterfrågar. Produkterna ska endast belastas med 
dessa aktiviteters kostnader. Alla aktiviteter som man inte kan hänföra till någon produkt 
ska ifrågasättas. Exempel på aktiviteter är mottagning av material, transport av material, 
försäljning och administration (Andersson, Ekström & Gabrielsson, 1998). Aktiviteterna 
används som mellanled mellan kostnadsslag och kostnadsbärare.  Aktiviteter ersätter 
kostnadställen och från aktiviteter fördelas kostnaderna vidare till kostnadsbäraren med 
hjälp av kostnadsdrivare (Andersson, 2001). Detta samband visas i nedanstående bild: 

 

Bestämning av produktkostnad med hjälp av ABC-metoden sker i fyra steg. Nedan 
kommer vi att närmare beskriva de olika stegen: 

Första steget är att definiera omkostnaderna, vilka har koppling till de olika påläggen i 
kalkylen, Det vill säga huvudaktiviteterna, exempelvis beredning, planering, material-
inköp, utveckling, försäljning och administration. 

Nästa steg är att klara ut vilka aktiviteter som personalen utför och hur mycket tid som 
läggs ned på varje aktivitet. Sedan ska aktiviteternas kostnader beräknas.  

Kostnadsslag Kostnadsbärare 
Direkta kostnader 

Aktivitet 

Aktivitets 
kostnader Fördelade 

kostnader 

Figur 2.1  Kostnadsfördelning i tillverkande företag 
   (Andersson, 2001)
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Tredje steget är att definiera kostnadsdrivarna, det vill säga faktorer som orsakar 
aktiviteter i företaget. Det kan till exempel vara antal enheter, antal order, kvadratmeter 
golvyta. 

Sista steget är att beräkna kostnad per kostnadsdrivare och tilldela kalkylobjektet rätt 
kostnad. (Billgren, 1995) 

När de viktigaste aktiviteterna har lokaliserats kan det finnas återstående kostnader där en 
uppdelning i ytterligare aktiviteter inte är möjlig, meningsfull eller där en sådan upp-
delning skulle vara alltför arbetskrävande. Dessa kostnader kan behandlas på traditionellt 
sätt med en registrering på kostnadsställen och en vidarefördelning med en kostnads-
drivare. Alternativt kan de återstående kostnaderna behållas oomfördelade, vilket innebär 
att den aktivitetsbaserade kalkyleringen får likheter med bidragskalkyleringens 
ofullständiga kostnadsfördelning. (Andersson, 2001)  
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BIDRAGSKALKYL 

I bidragskalkylen tillämpas en metod för ofullständig kostnadsfördelning. Den består i sin 
enklaste form av följande komponenter: 
 
   Särintäkt (SärI) 

-   Särkostnader (SärK) 
                    =   Täckningsbidrag (TB) 
                     -   Samkostnad (SamK) 
                    =   Resultat (R) 
 
En intäkt som tillkommer eller bortfaller på grund av ett visst handlingsalternativ eller en 
viss åtgärd kallas särintäkt. Priset på en produkt är det vanligaste exemplet på en 
särintäkt. Även en utebliven kostnad kan vara en särintäkt. Även för särkostnaden gäller 
att den tillkommer eller bortfaller beroende på om ett visst handlingsalternativ väljs eller 
inte. Vid produktkalkylering blir ofta rörlig kostnad och särkostnad samma sak. 
Täckningsbidraget, som är skillnad mellan särintäkt och särkostnad, har fått sitt namn av 
att det ska täcka samkostnader och eventuell vinst. Täckningsbidraget kan också beräknas 
som pris minus rörliga kostnader/styck. Kostnader som inte påverkas av ett valt 
handlingsalternativ är i bidragskalkylen samkostnader. Vid produktion av varor och 
tjänster utgörs samkostnader av kapacitetskostnader som inte påverkas av kalkylobjektet. 
Resultatet är skillnaden mellan å ena sidan särintäkter och å andra sidan summan av sär- 
och samkostnader. Resultatet kan också beräknas som täckningsbidrag minus 
samkostnader. (Bolmgren & Hult, 1996) 
 
Bidragskalkylen är en lämplig produktkalkylmetod i beslutssituationer då samkostnader 
inte kan påverkas. Det handlar om relativt kortsiktiga beslut, därför att på kort sikt har 
företaget de fasta kostnaderna i alla fall. Ett sådant resonemang bygger på att det är bättre 
att få något täckningsbidrag än inget alls. TB = noll ses ofta som den absolut undre 
gränsen för att genomföra en åtgärd. (ibid) 
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INTERVJUGUIDE BÖLEBYNS GARVERI AB: 

Allmänt om företaget: 
1. Företagets fullständiga namn? 
2. Bolagsform? 
3. Ägarförhållande? 
4. Antal anställda? 
5. När startade företaget? 
6. Några viktiga händelser i företagets historia? 
7. Företagets mål och affärsidé? 
8. Företagets organisationsschema? 
9. Företagets omsättning?  
10. Vilka är de huvudsakliga leverantörerna? 
11. Vilka är de huvudsakliga kunderna? 
12. Hur automatiserat är företaget på en skala 1 - 5? Varför? 

1 = arbetskraftsintensivt (hantverk) 
2 = mekaniserat och arbetskraftsintensivt 
3 = mekaniserat  
4 = mekaniserat och automatiserat 
5 = automatiserat 

 
Personliga frågor till företagsledaren: 

13. Namn? 
14. Utbildning, tidigare erfarenheter? 
15. Hur länge har ni varit verksam inom företaget? 
16. Vilken/vilka arbetsuppgifter har ni? 

 
Produkter: 

17. Typ av produkter som tillverkas? 
18. Hur ser sortimentet ut? Hur många produkter? 
19. Hur många produkter tillverkas i en serie? 
20. Produkternas grad av ”standardisering”? Varför? 

1 = helt standardiserade produkter tillverkas 
2 = produktdifferentiering 
3 = helt kundanpassade produkter 
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Konkurrens: 
21. Hur ser konkurrenssituationen ut på en skala 1 - 4? Varför? 

1 = ingen konkurrens 
2 = viss konkurrens 
3 = hård konkurrens 
4 = mycket hård konkurrens 

22. Vilka är era största konkurrenter? 
23. Påverkas ni av konkurrenternas agerande? Varför? 
24. Hur lätt är det att ta sig in på ”er” marknad? Motivera! 
25. Vad skiljer era produkter från era konkurrenters? 

 
Kostnadsstruktur: 

26. Fördelning mellan direkta och indirekta kostnader, det vill säga hur stor andel av 
den totala kostnaden är indirekta kostnader? 

27. Har era indirekta kostnader ökat jämfört med föregående år? 
28. Har era indirekta kostnader ökat sedan ni tog över företaget? Varför? 

 
Styrning av verksamheten: 

29. Hur mycket planerar ni verksamheten? 
30. Vilka vanligt förekommande beslut tar ni? Några exempel? 
31. Vilka beslut är mer sällan förekommande? Några exempel? 
32. Hur går beslutsfattandet till i företaget?  
33. Vilken eller vilka verktyg/hjälpmedel (budget, kalkyler, prognoser m.m.) används 

för styrning i företaget? 
34. Om ni använder produktkalkyl i företaget, vilken typ av produktkalkyl 

(självkostnads-, bidrags-, ABC-kalkyl eller annan)? Varför? 
35. Vem sköter produktkalkyleringen?  
36. Vad används information från produktkalkyler till? 
37. Finns det något/några problem med dagens produktkalkylmetod? 
38. Om ni ska välja en ny produktkalkylmetod vilka faktorer skulle ni beakta vid 

valet. Motivera! 
 Beakta gärna dessa punkter, med flera, vid ert svar; 

- konkurrenssituation 
- kostnadsstruktur 
- teknologi 
- produktdiversifiering 
- informationsbehov 
 

  

 




