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SAMMANFATTNING 
 
Dagens konkurrenssituation är hård eftersom konsumenternas preferenser ständigt förändras. 
Produktutveckling har därför blivit en av ett företags viktigaste framgångsfaktorer. Eftersom 
mer än 80 % av kostnaderna är låsta redan i tillverkningsstadiet bör kostnadsreducering 
kreeras under produktens idé och designstadium. Target Costing är ett sätt att lyckas med 
kostnadsreducering. Det är främst stora tillverkningsföretag med höga kostnader för 
produktutveckling som använder hela Target Costing processen eller dess olika delar till att 
förbättra sin konkurrentsituation. Spridningen av Target Costing bland de stora svenska 
tillverkningsföretagen kan förklaras utifrån effektivt val-, påtvingat val-, trend- och 
modeperspektivet. Spridningen och användningen av Target Costing kan påverkas av 
adopterarens upplevda tillfredsställelse med det valda arbetssättet.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva, för stora svenska tillverkande företag, hur utbrett 
användningen är av Target Costing eller aspekter av denna modell. Dessutom ämnade vi 
undersöka på vilka sätt de har kommit att använda arbetssättet Target Costing. Vi ville också 
utforska om det kan finnas någon koppling mellan upplevd tillfredsställelse och användningen 
av det valda arbetssättet. Dessutom ämnade vi undersöka om det fanns någon koppling mellan 
upplevd tillfredsställelse och det spridningssätt som det använda arbetssättet har spridits på. 
Undersökningen genomfördes via enkäter som besvarades av företagens VD, 
ekonomichef/controller eller produktutvecklingschef. 
 
Studiens slutsatser är att majoriteten av respondenterna i hög grad tillämpade alla aspekterna 
inom Target Costing-processen och därför anser vi att det fanns ett tydligt mönster som pekar 
på det faktum att hela metoden nyttjades av de stora Svenska tillverkningsföretagen. De 
statistiska värdena indikerar dock att det fanns stora skillnader mellan de enskilda svenska 
tillverkningsföretagen beträffande hur Target Costing tillämpas. Majoriteten av 
respondenterna menade att Target Costing användes på grund av att det förts interna 
diskussioner i företaget. Det förekom dock att Target Costing hade spridits till enskilda 
respondenter via andra spridningssätt. Vi kan konstatera att det fanns ett tydligt 
spridningsmönster eftersom studiens resultat uppvisar att spridningen av Target Costing och 
dess aspekter primärt hade skett via effektivt-val perspektivet. Det fanns flera signifikanta 
kopplingar mellan den upplevda tillfredsställelsen och användningen av det valda arbetssättet. 
Det fanns också flera kopplingar mellan upplevd tillfredsställelse och det spridningssätt som 
det använda arbetssättet hade spridits på. 
 

   
  

 
— I — 



 
 

SPRIDNING AV TARGET COSTING 
—— EN STUDIE AV STORA TILLVERKNINGSFÖRETAG I SVERIGE —— 

 
 
 
ABSTRACT 
 
Today’s competition situation is fierce since the preferences of the consumers are constantly 
changing. Product development has therefore become one of a company’s most important 
success factors. Since more than 80 % of the costs are locked during the manufacturing stage 
ought the cost reduction to be created during the idea and development stage of the product. 
Target Costing is a way to succeed with the cost reduction. It is mainly large manufacturing 
companies with high costs for product development that uses the whole Target Costing 
process, or its different parts, to improve their competition situation. The diffusion of Target 
Costing among the large Swedish manufacturing companies can be explained on the basis of 
efficient choice-, forced selection-, fad- or fashion perspective. The diffusion and the use of 
Target Costing can be affected by the adopters experienced satisfaction of the chosen way of 
working. 
 
The purpose of this thesis was to describe, for large Swedish manufacturing companies, how 
widespread the use is of Target Costing or aspects of this model. In addition we wanted to 
investigate in what way they have come to use the work procedure Target Costing. We also 
wanted to explore if there was any connection between experienced satisfaction and the way 
of diffusion which the used work procedure had been diffused by. The research was made 
through questionnaire that was answered by the companies MD, business manager/controller 
or the chief of product development. 
 
The essay’s conclusions are that the majority of the respondents were, in a high degree, 
applying all the aspects of the Target Costing-process and therefore we think that there was a 
clear pattern which points to the fact that the whole method was used by the large Swedish 
manufacturing companies. The statistical values indicate though that there were large 
differences between the individual Swedish manufacturing companies concerning how Target 
Costing was applied. The majority of the respondents mean that Target Costing was used due 
to that there had been internal discussions in the company. Target Costing has though also 
been diffused to individual respondents thru other ways of diffusion. We can state that there 
was a clear pattern of diffusion since the result of the study shows that the diffusion of Target 
Costing and its aspects primarily had happen thru the efficient choice perspective. There were 
several significant connections between the experienced satisfaction and the use of the chosen 
work procedure. There were also several connections between the experienced satisfaction 
and the way of diffusion which the used work procedure had been diffused by. 
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1  INLEDNING 
 
Den inledande sektionen av uppsatsen innehåller en problemdiskussion som beskriver 
bakgrunden till vårt problem och dessutom preciseras problemformuleringen. I detta kapitel 
redogörs dessutom för uppsatsens syfte och avgränsning. Avslutningsvis redovisas en 
definition och studiens disposition. 
 
1.1  Problemdiskussion 
 
Dagens konkurrenssituation är hård och eftersom konsumenternas preferenser ständigt 
förändras krävs det enligt Lee (1994) en kontinuerlig utveckling av produkter för att möta 
konsumenternas differentierade krav. Produkternas livscykler har också förkortats avsevärt 
beroende på att teknologiska framsteg har bidragit till en snabbare produktutveckling. 
Dessutom hävdar Ax och Ask (1995) att en orsak till det eskalerande behovet att hela tiden 
generera nya eller förbättrade produkter beror på att det är svårt att avsätta stora volymer av 
standardiserade produkter på dagens instabila marknad. Detta har resulterat i att 
produktutveckling blivit en av ett företags viktigaste framgångsfaktorer.  
 
Ax och Ask (1995) hävdar emellertid att kostnaderna inom forskning och utveckling har ökat, 
och därmed även behovet för dess planering, styrning och kontroll. Ett begrepp som på senare 
tid har fått stor uppmärksamhet är Cost Management som fokuserar på kostnadsreducering för 
att behålla eller stärka konkurrenskraften. Detta innebär enligt Ansari och Bell (1997) en 
systematisk analys av kostnadsdrivare för att förstå hur ett företag ska reducera eller 
kontrollera sina kostnader. Ax och Ask (1995) menar att mer än 80 procent av kostnaderna är 
låsta redan i tillverkningsstadiet och därför hävdar Fisher (1995) att kostnadsreducering bör 
kreeras i ett tidigare skede av produktens livscykel, nämligen i idé- och designstadiet. Enligt 
Ax och Ask (1995) är Target Costing ett tillvägagångssätt för att lyckas med detta. 
 
Lockamy och Smith (2000) menar att Target Costing som styrsätt utvecklades av Toyota på 
1960-talet i Japan. Användningen av styrverktyget spreds snabbt och i början av 90-talet 
använde sig cirka 80 procent av de japanska tillverkningsföretagen av metoden. Enligt Ax och 
Ask (1995) har framgångarna för de japanska företagen orsakat ett ökat intresse för japansk 
Cost Management. Från Japan har Target Costing spridit sig till USA och Tyskland. Idag 
finns metoden även i Sverige. Skillnader i nationella kulturer kan dock göra att möjligheten 
till överföring av Target Costing begränsas. Enligt Bertilsson, Thollonen och Viggetorp 
(1999) var det, bland de företag som var lokaliserade i Sverige, endast Saab Automobile och 
Volvo Car Corporation som under år 1999 nyttjade hela Target Costing-processen.  
 
Fisher (1995) menar att i Target Costing-processens inledande skede görs omfattande 
marknadsundersökningar för att fastställa vilka krav på kvalitet, funktion och pris som 
accepteras av kunderna. Denna information används sedan enligt Cooper och Kaplan (1998) 
för att fastställa försäljningspriset för produkten. Från detta pris drar företaget sedan av sitt 
vinstkrav. Detta resulterar i Target Cost som anger gränsen för vad produkten får kosta för att 
önskad marginal skall uppnås. Andersson och Keskitalo (1997) påstår att det är stora 
tillverkningsföretag med höga kostnader för produktutveckling som främst använder Target 
Costing-processen. Tillämpning av Target Costing-processen kan innebära att 
konkurrenssituationen förbättras hos de stora svenska tillverkningsföretagen. Därför är det 
intressant att undersöka om de använder hela eller endast delar av Target Costing-processen. 
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Askarany och Smith (2003) hävdar att de traditionella ekonomistyrningssystemens förmåga 
att ge en detaljerad information om de olika aktiviteterna inom en organisation har kritiserats 
sedan början på 1980-talet av ett antal författare. Detta beror på att företagen i västvärlden 
inte har presterat bra resultat med hänsyn till den tekniska utvecklingen. Metoderna inom 
ekonomistyrning har inte kunnat motsvara de krav som den tekniska utvecklingen inom 
tillverkningsprocesserna har frambringat. Detta har kreerat ett ökat intresse inom forskningen 
för spridningen av ekonomistyrningsinnovationer. Spridningsteori förklarar de olika vägar 
som gör att nödvändiga förändringar eller innovationer sprids till hela eller delar av en 
organisation. Teorin kan användas för att visa olika vinklar av hur Target Costing processen 
sprids till en organisation och mellan organisationer.  
 
Chenhall och Langfield-Smith (1998) menar att spridningen bland traditionella tekniker inom 
ekonomistyrning är mycket större än för de metoder som nyligen har utvecklats. Ett flertal 
nya metoder inom området har utvecklats under de två senaste decennierna för att företag 
skall få tillgång till bättre information. Teknikernas användare, som utgörs av företag, tror 
dock att de huvudsakliga fördelarna, effektiviteten och tillfredsställelsen är större hos de 
traditionella ekonomistyrningsmetoderna jämfört med dem som är nyutvecklade. Detta kan 
vara en viktig orsak till den begränsade spridningen för de nyutvecklade kalkylmetoderna.  
 
Bjørnenak (1997) och Malmi (1999) hävdar att nya ekonomistyrningsinnovationer införs i 
företag för att öka effektiviteten och därför har dess spridning traditionellt förklarats utifrån 
att adoptionen baseras på tekniskt rationella motiv. Studier har dock visat att detta inte ger en 
fullständig bild av dess spridning och adoption. Nyinstitutionell teori kan bidra till att förklara 
detta eftersom denna teori beskriver att spridningens och adoptionens drivkraft påverkas av 
relationer mellan organisationen och dess omvärld. Abrahamson (1991) har utvecklat en 
modell som med hjälp av fyra olika perspektiv bidrar till att förklara spridning och adoption 
av innovationer inom ekonomistyrning. Spridningen kan påverkas om det inom en 
organisation råder osäkerhet kring dess omgivning, mål och vilka innovationer inom 
ekonomistyrningen som är effektiva för organisationen. Det är därför rimligt att anta att 
underleverantörer upplever en högre osäkerhet och konkurrensintensitet än slutleverantörer 
och även detta kan påverka spridningen av Target Costing.  
 
Ax och Ask (1995) menar att även om företag i Sverige tillämpar Target Costing är det svårt 
att veta hur utbrett användningen är. Orsaken är att det kan förekomma att företag endast 
använder delar av processen eller tillämpar ett annat namn för processen. Om en ny metod 
skall få stort genomslag och bred acceptans krävs det att den efterfrågas hos de företag som är 
metodens avsedda användare. Hur är den nutida situationen? Används hela Target Costing 
konceptet av Sveriges stora tillverkningsföretag, eller är det bara delar av det som anammats? 
Hur har spridningen av processen skett bland de stora svenska tillverkningsföretagen? Finns 
det någon koppling mellan hur tillfredställd ett företag är med sin produktutveckling beroende 
på om de använder hela eller delar av Target Costing-processen? Finns det någon koppling 
mellan hur tillfredsställd ett företag är med det sätt som den använda metoden har spridits på? 
 
1.2  Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att för stora svenska tillverkande företag: 
 

• Beskriva hur utbrett användningen är av Target Costing eller aspekter av denna modell. 
 

• Undersöka på vilka sätt de har kommit att använda arbetssättet Target Costing. 
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• Utforska om det kan finnas någon koppling mellan upplevd tillfredsställelse och 
användningen av det valda arbetssättet.  

 
• Undersöka om det finns en koppling mellan upplevd tillfredsställelse och det 

spridningssätt som det använda arbetssättet har spridits på. 
 
1.3  Avgränsning 
 
I undersökningen har vi valt att inte beakta den del av Target Costing-processen som kallas 
Kaizen Costing, eftersom denna del används vid kostnadsreducering på befintliga produkter. 
Undersökningen ämnar endast nyttja spridningsteori för att beskriva spridning av 
ekonomistyrningsmetoden Target Costing. I syftet ingår inte att beskriva hur spridningen sker 
inom en organisation eller vilka olika processer som leder till detta utan studien ämnar 
förklara hur spridningen sker till organisationer och mellan organisationer. 
 
1.4  Definition 
 
Kännetecknen för ett stort företag är enligt EU: s definition att det har fler än 250 anställda, 
samt att de har en årlig omsättning som överstiger 40 miljoner euro eller att de har en 
balansomslutning som överstiger 27 miljoner euro. 
 
1.5  Disposition 
 
I det inledande kapitel ett presenteras övergripande information om uppsatsen och dessutom 
etableras dess syfte, avgränsning och definition. I kapitel två skildras den övergripande metod 
som har nyttjats i uppsatsen. Det tredje kapitlet beskriver den teoretiska referensramen vi 
använt oss av. Kapitel fyra behandlar utförligt den metod vi valt att använda för att uppnå 
syftet med vår uppsats. I kapitel fem redovisas uppsatsens resultat och analys. Avslutningsvis 
preciseras i kapitel sex slutsatserna, som emanerats av vår undersökning, i en sammanfattande 
slutdiskussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1: Uppsatsens disposition. 
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2  ÖVERGRIPANDE METOD 
 
De olika metodansatser som vi använder för att angripa problemet ämnar vi förklara i detta 
kapitel. Både forskningsansats och undersökningsansats redovisas i separata sektioner. 
 
2.1  Forskningsansats 
 
Vi har utgått från befintliga teorier inom Target Costing och spridningsteori för att beskriva 
hur utbrett användningen var av Target Costing eller aspekter av denna modell och hur Target 
Costing har spridits till eller mellan de stora tillverkningsföretagen i Sverige. Målet var också 
att presentera eventuella kopplingar mellan upplevd tillfredställelse och det valda arbetssättet 
samt kopplingar mellan upplevd tillfredställelse och det spridningssätt som arbetssättet har 
spridits på. Detta undersöktes empiriskt ur ett deduktivt synsätt. Eriksson och Wiedersheim-
Paul (1997) menar att deduktion innebär att undersökningen baseras på teorier som forskaren 
verifierar via empiri. Enligt DePoy och Gitlin (1999) finns det vissa krav för vad som kallas 
deduktiv studie. De menar att undersökningen skall utgå från de vedertagna teorierna inom ett 
område och utifrån detta skall en logisk modell skapas som sedan via en empirisk studie 
prövas.  
 
Beskrivningen på spridningen av Target Costing och dess aspekter hos de stora svenska 
tillverkningsföretagen har genomsyrats av ett objektivt synsätt i enlighet med det deduktiva 
perspektivet. Beskrivningen som DePoy och Gitlin (1999) gör av det deduktiva perspektivet 
är att verkligheten och vedertagna teorier om verkligheten är sann och obestridd innan 
motsatsen bevisats. De hävdar att i detta perspektiv har forskarens ett objektivt synsätt på 
verkligheten och via mätningar och observationer kan objektiv kunskap om verkligheten 
utvinnas. 
 
2.2  Undersökningsansats  
 
Eftersom vi ämnade göra generella slutsatser för flera företag använde vi oss av en 
enkätundersökning. Detta innebär en kvantitativ undersökningsansats. Lundahl och Skärvad 
(1999) menar att den mätning som sker via en kvantitativ metod kan nyttjas när författarens 
uppsåt är att förklara eller beskriva. Enligt Zikmund (2000) används den kvantitativa 
undersökningsansatsen när forskaren vill uppnå ett generellt resultat som möjliggör generella 
uttalanden och denna metod karaktäriseras av systematiska och strukturerade observationer. 
Enligt DePoy och Gitlin (1999) bestäms studiens design av studiens avsikt samt graden av 
struktur och kontroll. Vi eftersträvade hög kontroll och struktur i hela vårt arbete och därför 
utfördes en enkätundersökning.  
 
Syftet med denna undersökning har gjort att vi har valt att använda en icke-experimentell 
design. Enligt DePoy och Gitlin (1999) nyttjas denna design när samband vill förklaras 
mellan införskaffad data genom kartläggningar, survey och passiva observationer. De olika 
variablernas manipulation sker via statistisk analys efter att datainsamlingen har genomförts. 
Motivet till att vi har valt att göra en survey är att den i jämförelse med andra metoder är 
relativt billig och snabb att genomföra. Lundahl och Skärvad (1999) menar att en survey 
nyttjas när ett stort antal respondenter skall svara på samma frågor i en och samma 
undersökning. 
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3  TEORETISK REFERENSRAM 
 
Kapitlet beskriver inledningsvis varför produktutveckling sker inom företag. Därefter 
förklaras ingående de olika beståndsdelarna i Target Costing. Sedan redogörs för hur 
ekonomistyrningsmetoder sprids till och mellan organisationer. Därpå behandlas upplevd 
tillfredsställelse. Avslutningsvis presenteras en modell där användning av Target Costing och 
spridning av Target Costing, kopplas till upplevd tillfredsställelse med Target Costing. 
 
3.1  Varför sker produktutveckling? 
 
Doyle (1998) hävdar att ett företag strävar efter att generera vinst samtidigt som kraven från 
dess olika intressenter tillgodoses. Ett företag som misslyckas med detta kommer inte att 
överleva, men de företag som lyckas uppfylla kraven har bra förutsättningar att växa och 
frodas. Kundernas preferenser för olika varor och tjänster förändras beroende på att 
förändringar i demografisk struktur, levnadsstandard, teknologi, politik, kultur och 
värderingar formar och förändrar marknadernas krav. När produkter och marknader mognar 
kan producenterna kreera nya eller förbättrade produkter för att tillgodose intressenternas 
krav. Dessa omvärldsförändringar kan skapa strategiska fönster som kan eskalera 
förutsättningarna för nya produkter och nya företagsetableringar vilket kan leda till att 
konkurrensintensiteten ökar.  
 
Förändringar i omvärlden innebär enligt Doyle (1998) att företag, när strategiska fönster 
uppstår, utsätts för både möjligheter att skapa innovativa produkter och hot mot redan 
befintliga produkters aktualitet. Produkternas livscykler har blivit förkortade beroende på den 
accelererande takten på omvärldsförändringar som har orsakats av ny teknologi, förändrade 
kundpreferenser och eskalerad konkurrens. Detta är ett skäl till att företag har ökat takten på 
sin utveckling av nya produkter och produktegenskaper vilka de använder som ett viktigt 
vapen i den ökande konkurrensen. Produktinnovationer är därför en nödvändighet för att 
skapa tillväxt och för att bibehålla eller öka vinstmarginalerna.  
 
Undersökningar visar dock att helt nya produkter oftast inte genererar en rimlig avkastning 
vilket enligt Cooper och Bruce-Chew (1996) är förklaringen till att kostnadsreducering bör 
ske på ett tidigt stadium i produktens livscykel. De menar också att eftersom takten på 
utvecklingen av substitutprodukter eskalerar måste företagens kostnader för forskning och 
utveckling tjänas in på en kortare tid. Företagen står därför inför utmaningen att skapa 
produkter som genererar en acceptabel vinst samtidigt som de uppfyller intressenternas krav.  
 
3.2  Target Costing 
 
Cooper och Slagmulder (1999) menar att Target Costing, som betyder 
målkostnadskalkylering, används för att styra kostnader som uppkommer i utvecklingsfaserna 
vid produktutveckling av befintliga eller helt nya produkter. Detta sker genom att med hjälp 
av metoden designa eller planera bort dessa kostnader vilket förbättrar möjligheten att skapa 
lönsamma produkter. Ax och Ask (1995) hävdar att de som bäst kan åtnjuta modellens 
fördelar är stora företag med komplexa tillverkningsprocesser, höga utvecklingskostnader, 
unika produkter, intensiv verksamhet inom forskning och utveckling, korta produktlivscykler, 
många och dyra komponenter i produkterna, hög konkurrensintensitet på marknaden samt 
många nyintroduktioner av produkter.  
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Target Costing är enligt Ax och Ask (1995) speciellt lämplig om företaget har automatiserad 
produktion och tillämpar serietillverkning av sina produkter. Om produktionen inte är 
automatiserad kan företaget som nyttjar Target Costing ha problem att övervaka och designa 
produktionen. Vid massproduktion kan företaget fördela kostnaderna för Target Costing på 
fler produkter. Target Costing kan enligt Robinson (1999) även användas vid 
stycktillverkning om produktens investeringsnivå är hög, annars kan tidsåtgången och 
kostnader för Target Costing göra att denna metod inte är lönsam. Drury (1996) menar dock 
att Target Costing kan nyttjas vid produktutveckling av alla typer av produkter.  
 
Target Costing har enligt Drury (1996) störst effekt när produkten befinner sig tidigt i 
utvecklingsstadiet eftersom en stor andel av produktens livscykelkostnader bestäms av beslut 
som tas tidigt i produktens livscykel. Redan under produktens idéstadium bör företag börja 
använda modellen. Ax och Ask (1995) hävdar att detta beror på kostnadslåsningsfenomenet 
som innebär att de framtida produktkostnaderna låses fast av de beslut som fattas. I figur 3.1 
visas hur stor andel av kostnaderna som låses in i de olika utvecklingsstadierna och därmed 
blir ej påverkbara framtida kostnader. 
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Figur 3.1: Kostnadslåsning under produktutvecklingsprocessen, egen bearbetning av 
Ax & Ask (1995). 
 
Fischer (1995) hävdar att produkten passerar tre olika designfaser under sin utveckling och de 
är konceptdesign-, grunddesign- och detaljdesignfasen. Ax och Ask (1995) kallar dock 
konceptdesignfasen för idé och planeringsfasen. Inom konceptdesignfasen formas enligt 
Fischer (1995) den preliminära designen. Därefter utvecklas grunddesign och detaljdesign 
varvid produktkonceptet blir en färdig produkt. Under alla de tre designfaserna kontrollerar 
företaget om Target Cost överskrids och produkten anpassas tills Target Cost uppnås. Därefter 
köps produktens material in. Under produktionsplaneringsfasen görs tester av produktionen 
vilket gör att produktionskostnader kan jämföras med och anpassas till Target Cost innan 
serietillverkning av produkten sker. 
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3.3  Target Costing-processen 
 
Target Costing är enligt Ax och Ask (1995) en process som utifrån fastställda marknadskrav 
och vinstkrav undersöker möjligheten att reducera framtida produktkostnader vid utveckling 
av nya produkter eller vid större förändringar av befintliga produkter. Kato (1993) hävdar att 
Target Costing är sammankopplad med användarens produktutvecklingscykel och 
konkurrensstrategi. Kothler och Armstrong (1994) menar att via sin strategi försöker företag 
stärka sin position gentemot sina konkurrenter. Genom att utföra marknadsundersökningar 
och konkurrensanalys formas enligt Cooper och Bruce-Chew (1996) konkurrensstrategin som 
enligt Porter (1980) i huvudsak består av lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategi eller 
fokusering mot en enstaka nisch. Lågkostnadsstrategin är inriktad på att göra produkter till 
lägsta möjliga kostnad. När produkten görs i olika varianter nyttjas differentieringsstrategi. En 
fokuserad strategi innebär att en produkt utformas för att tillgodose unika behov hos utvalda 
kunder, kundgrupper, ett segment av marknaden eller en geografisk marknad. Cooper och 
Bruce-Chew (1996) hävdar att Target Costing kan nyttjas för att uppnå målet med 
konkurrensstrategin. Detta åstadkommes genom att kundernas efterfrågan på produktens 
kvalitet, egenskaper, funktioner och priskrav sammanförs med strategiska faktorer som 
kvalitetskrav, tekniska fördelar, marknadstrender och kundbehov. Via Target Costing kan 
företag generera vinst, tillfredsställa kunderna och uppnå en önskad marknadsandel.  
  
Fischer (1995) menar att Target Costing-processen innebär att först fastställs Target Price 
(produktens pris) och dess Target Profit (vinstmarginal). Genom att subtrahera bort Target 
Profit från Target Price erhålls produktens Target Cost (målkostnad). Produkten genererar 
lönsamhet om Target Cost uppnås och om försäljning av produkten sker till det fastställda 
försäljningspriset. Cooper och Kaplan (1998) samt Ax och Ask (1995) menar att Target 
Costing-processen är den kostnadsreducering som sker under produktutvecklingens olika 
faser innan tillverkningen av produkten startar. Det finns emellertid skilda uppfattningar och 
beskrivningar om vad som ingår i Target Costing-processen. Bayou och Reinstein (1997), 
Drury (1996) och Shank (1993) påstår emellertid att Target Costing kan tillämpas för att 
reducera produktens kostnader under hela dess livscykel. Detta kan tolkas som att de anser att 
även Kaizen Costing (ständig förbättring), som nyttjas när produkten tillverkas, skall ingå i 
Target Costing-processen. Figur 3.2 visar vår bild av Target Costing-processens omfattning.  
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Figur 3.2: Omfattningen av Target Costing, egen bearbetning av Ax & Ask (1995). 
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Ax och Ask (1995) påstår att under idé och planerings-, grunddesign- och detaljdesignfasen 
fastställs Target Cost med hjälp av Target Price och Target Profit. I grunddesign-, 
detaljdesign- och produktionsplaneringsfasen uppfylls Target Cost med hjälp av Value 
Engineering (värdeanalys). Produkten behöver inte gå igenom faserna sekventiellt och samma 
produkt kan gå igenom samma fas flera gånger vid olika tidpunkter innan den är 
färdigutvecklad. Target Costing-processen kan ske på olika sätt i företag men den vanligaste 
beskrivningen är att processen innehåller fyra grundläggande moment. 
 

• Target Price – Fastställande av försäljningspris 
• Target Profit – Fastställande av vinstkrav 
• Target Cost – Fastställande av målkostnad 
• Value Engineering – Nå målkostnaden/Värdeanalys 

 
3.4 Target Price 
 
Första momentet i Target Costing är enligt Ax och Ask (1995) Target Price. I detta moment 
bestämmer företaget priset på produkten som skall utvecklas genom att ta reda på vad 
kunderna värdesätter. Drury (1996) hävdar att om produkten som skall lanseras är en variant 
på en redan befintlig produkt kan prissättningen baseras på marknadsundersökningar, den 
befintliga produkten eller olika prisstrategier.  
 
Ax och Ask (1995) menar att marknadsundersökningar utförs för att ta reda på de efterfrågade 
produktegenskaperna. Produktens egenskaper omfattar bland annat dess funktioner, kvalitet, 
prestanda och design. Cooper och Slagmulder (1999) hävdar att en produkts egenskaper 
utformas med hjälp av marknadsundersökningar av kundernas betalningsvilja, kundernas 
efterfrågan, företagets önskade marknadsandel, konkurrensanalys och de efterfrågade 
egenskaperna och funktionerna hos produkten. Det bör dock finnas en överensstämmelse 
mellan företagets övergripande strategi och produktens Target Price. Detta beror på att 
fastställandet av produktens pris är viktigt ur konkurrenssynpunkt. I figur 3.3 visas hur 
prissättning skapas med hjälp av Target Costing, förutsatt att företagets strategi har fastställs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3: Target Costing och prissättning, egen bearbetning av Ansari & Bell (1997). 
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De olika komponenterna som ingår i figur 3.3 bidrar till att Target Price fastställs. 
Marknadsundersökningar kan genomföras på en mängd olika sätt och är beroende av många 
faktorer. Därför utelämnas detta område i beskrivningen av modellen. Drury (1996) påstår att 
för att lyckas med Target Costing är det viktigt att företag lyckas identifiera och behålla de 
egenskaper och funktioner som de tilltänkta kunderna efterfrågar och är villig att betala för. 
Funktionsanalys kan användas för detta ändamål. Ax och Ask (1995) menar att om kunderna 
skall köpa produkten krävs det att de accepterar dess pris. Företag kan anpassa sina produkter 
till kundernas betalningsvilja och efterfrågan genom att ta bort produktegenskaper.  
 
Ax och Ask (1995) hävdar att innan Target Price fastställs beaktar företagen även kundernas 
uppfattning om konkurrentprodukternas värde i förhållande till dess prisnivå. Detta sker med 
hjälp av en konkurrensanalys eller funktionsanalys vilket innebär att konkurrerande produkter 
köps in och nedmonteras för att deras egenskaper och funktioner skall kunna utforskas. 
Företag kan därefter dra slutsatser om vad det skulle kosta för dem att tillhandahålla dessa 
egenskaper och funktioner hos den egna produkten. Ett annat sätt att analysera 
konkurrenternas produkter är att fråga konkurrenternas kunder hur de uppfattar de värden som 
förmedlas av konkurrentprodukten. En uppskattning sker också av produktens livslängd och 
dess beräknade försäljningsvolym och marknadsandel på olika marknader.  
 
Det finns dock skilda uppfattningar om marknadsandelen behöver uppskattas innan Target 
Price fastställs. Enligt Drury (1996) kan problemet med att uppskatta efterfrågan, innan 
produktpriset har fastställs, undvikas när företag nyttjar Target Costing. Av strategiska skäl 
kan det dock vara givande att bestämma önskad marknadsandel och sedan uppskatta vilket 
pris som krävs för att produkten skall uppnå målsättningen. Det finns ett flertal olika 
prissättningsstrategier som kan nyttjas vid fastställande av Target Price men vilken 
prissättningsmetod som nyttjas har ingen avgörande betydelse för denna studie. 
 
3.5 Target Profit 
 
Cooper och Slagmulder (1999) hävdar att syftet med Target Profit, som är det andra 
momentet i Target Costing-processen, är att bestämma det vinstkrav för produkten som leder 
till att företagets långsiktiga vinstmål uppnås. Detta grundas enligt Ax och Ask (1995) på 
företagets egen vinstplanering som oftast sträcker sig över en tidsperiod på 3 till 5 år. Ax, 
Johansson och Kullvén (2002) påstår att vinstplaneringen inkluderar företagets nuvarande och 
tilltänkta produkter och de genomförda marknadsanalyserna. Innan Target Profit fastställs, 
fordras en insikt i företagets tillverknings-, försäljnings-, och marknadsföringskostnader.  
 
Fastställandet av Target Profit kräver enligt Cooper och Slagmulder (1999) samt Ax et al 
(2002) att företaget tar hänsyn till ett antal aspekter. De menar bland annat att produktens 
totala lönsamhet under hela livscykeln bör beaktas, samtidigt som hänsyn tas till lönsamheten 
hos relaterande produkter i produktportföljen. Cooper och Slagmulder (1999) menar att när 
Target Profit bestäms kan företagen göra detta genom att kontrollera vilken vinstmarginal 
som deras tidigare liknande produkter har haft och sedan anpassa vinsten efter den rådande 
marknadssituationen. De kan också välja att bestämma Target Profit för de enskilda 
produkterna vilket leder till att den totala vinstmarginalen för företagets samtliga produkter 
överensstämmer med företagets fastslagna totala vinstmål. Detta innebär att företagen kan 
anpassa vinstmarginalen för de enskilda produkterna efter den rådande marknadstillväxten om 
produktportföljens vinstmarginal uppnår företagets vinstmål. Möjligheten för framtida 
kostnadsförändringar och förändringar i försäljningspris under produktens livscykel bör också 
beaktas när Target Profit fastställs. 
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3.6  Target Cost 
 
Ax och Ask (1995) menar att i det tredje momentet i Target Costing-processen skall Target 
Cost bestämmas. Skillnaden mellan Target Price och Target Profit utgör Target Cost. Target 
Price och Target Profit räknas som givna och därför är endast Target Cost som är påverkbar. 
De metoder som kan användas för att fastställa Target Cost är subtraktionsmetoden, 
additionsmetoden och kombinationsmetoden. Det förekommer dock andra namn för dessa 
metoder. Vilken metod som nyttjas har ingen avgörande betydelse för denna studie. 
 
Formeln för att räkna ut Target Cost är: 
 
 
3.7  Value Engineering 
 
Enligt Monden (2000) är definitionen för Value Engineering: “A systematic approach to 
study the functions of products and services, in order to achieve their necessary functions with 
minimum costs”.  
 
Ax och Ask (1995) hävdar att den svenska benämningen för Value Engineering är 
värdeanalys. Monden (2000) påstår att Value Engineering har sitt ursprung från västvärlden 
och började användas under 1940-talet men introducerades i Japan först under 1950-talet. I 
dagsläget används Value Engineering aktivt i utvecklingsarbetet av produkter hos majoriteten 
av de japanska tjänste- och tillverkningsföretagen. Value Engineering är ett av de mest 
effektiva verktygen när syftet är att i utvecklingsstadiet kontrollera sina kostnader och uppnå 
högre kvalitet i de befintliga eller nya produkterna. I figur 3.4 visas hur Target Cost uppnås 
och omfattningen av Value Engineering.  
 
 
 
 
 
 
                                                            
  

 
 
 
 

                                                               Idé och Grund- Detalj- Produktions- 
                                                               Planering design design planering 
 
 
 
Figur 3.4: Uppnå Target Cost och Value Engineerings omfattning, egen bearbetning av Ax & 
Ask (1995). 
 
Ax och Ask (1995) menar att eftersom Target Costing-processen syftar till att reducera 
kostnader, sätts alltid Target Cost på en lägre nivå än den nuvarande kostnaden. Detta gör att 
ett kostnadsgap skapas. När företaget har fastställt Target Cost skall det uppnås med hjälp av 
kostnadsreducerande insatser, och för detta ändamål används Value Engineering som är det 
fjärde momentet i Target Costing-processen.  
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Cooper och Slagmulder (1997) hävdar att när företag vill hitta sätt att minska produkternas 
kostnad, samtidigt som kundernas krav på kvalité och funktion skall bibehållas, nyttjas Value 
Engineering eftersom den är nyckeln till att uppnå Target Cost. Detta sker enligt Ax och Ask 
(1995) genom att arbetet med Value Engineering försöker öka funktionaliteten hos produkten 
i förhållande till kostnaden. Value Engineering innebär att de berörda parterna inom företaget 
försöker minska kostnaderna genom att analysera och ifrågasätta produkt, 
tillverkningsförhållande och samarbetet med underleverantörerna.  
 
Ax och Ask (1995) hävdar att produkten ifrågasätts med hjälp av funktions- och 
designanalyser. Via analys av produktens funktioner fastställs enligt Monden (2000) vilka tre 
kritiska faktorer som, ur kundernas synvinkel, är nödvändiga för produkten. Dessa är 
produktens kostnad, kvalité och timing. Genom en kompromiss mellan dessa tre kritiska 
faktorerna fastställs de egenskaper som är nödvändiga för produktens funktionalitet. Ax och 
Ask (1995) menar att i funktionsanalysen strävar företaget efter att lokalisera eventuella 
funktioner som kan göras om eller tas bort förutsatt att värdeförlust inte uppstår för 
produktens tilltänkta kunder. Nya eller förändrade funktioner leder till att produktens design 
förändras för att Target Cost skall uppnås. I designanalysen eftersträvar företaget att reducera 
de framtida tillverkningskostnaderna genom att skapa en ny produktdesign.  
 
Ax och Ask (1995) hävdar att produktens tillverkningsförhållande ifrågasätts via en 
tillverkningsanalys som genom att titta på alternativa arbetssätt att göra produkten försöker 
reducera tillverkningskostnaderna. Samarbetet med underleverantörerna kan ifrågasättas 
genom att företaget försöker påverka sina underleverantörer att sänka sina priser eller bli mer 
effektiv. Företaget kan också åstadkomma detta genom att företaget har ett gemensamt 
kvalitetsarbete och gemensam forskning och utveckling med sina underleverantörer. Det 
förekommer dock olikheter mellan beskrivningen som Cooper och Slagmulder (1997) har 
gjort och den beskrivning som Ax och Ask (1995) har kreerat. Skillnaden är att Cooper och 
Slagmulder (1997) menar att Value Engineering kan tillämpas även i en produkts idé och 
planeringsfas.  
 
3.8  Fördelar med Target Costing 
 
Bayou och Reinstein (1997) framhåller att Target Costing kan hjälpa företag när de vill 
reducera sina produktionskostnader eftersom processen kopplar samman de kostnader som 
orsakas av olika beslut under produktutvecklingen. Ax och Ask (1995) menar att eftersom 
Target Costing har en stark marknadskoppling reduceras den marknadsmässiga risken 
eftersom företagen producerar de produkter som kunderna vill ha. Target Costing-processen 
gör att dess användare tar hänsyn till kostnadslåsningsfenomenet. Dessutom kan processen 
göra att produktlivscyklerna förlängs hos det användande företaget vilket minskar en del av de 
nackdelar som förknippas med processen.  
 
3.9  Nackdelar med Target Costing 
 
Bayou och Reinstein (1997) hävdar att om en ny produkt lanseras sent på sin målmarknad kan 
den bli misslyckad trots att Target Cost uppnås. Ax och Ask (1995) menar att den starka 
marknadskopplingen kan orsaka problem om produktutveckling och produktnedläggning sker 
alltför snabbt. Om produkters livslängder förkortas riskerar företaget att få en sämre 
avkastning än beräknat. Dessutom kan konflikter och spänningar orsakas inom företag som 
nyttjar Target Costing-processen beroende på att maktförskjutningar och konkurrens kan 
förekomma bland de olika produktprojekten.  
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Ax och Ask (1995) påstår också att den personal som arbetar med produktutveckling kan 
pressas för hårt varvid spändhet, uppgivenhet och uttröttning av personalen sker. Detta kan 
orsakas av stor tidspress, långa arbetsdagar, orealistiska uppställda krav, omfattande byråkrati, 
belöningssystem som ej återkopplar till prestationen, låg motivation och auktoritära chefer. 
När Target Costing nyttjas finns det en risk att leverantörerna kan få för stora krav på sig att 
genomföra kostnadsreduceringar vilket kan orsaka ett försämrat samarbete om 
underleverantörerna känner sig styrda. En allt för kundanpassad produktutveckling kan leda 
till att det berörda företaget inte får tillbaka de investerade kapitalet beroende på att 
organisationen blir alltför komplex och kostsam. Det är dessutom svårt att fastställa 
försäljningspris, kostnader och försäljningsvolym för en produkt som inte existerar. Slutligen 
kan det vara problematiskt att räkna fram de framtida kostnaderna för produktens funktioner.  
 
3.10  Spridning och ekonomistyrning 
 
Ax och Ask (1995) påstår att det finns flera skäl till att det inte finns mer skrivet om Target 
Costing. Intresset för Just-In-Time filosofin har inneburit att det inte har publicerats mycket 
material om Target Costing trots att ett flertal författare har behandlat ämnet. Dessutom har 
dess användning skett i en begränsad utsträckning fram till för cirka 18-20 år sedan. Enligt Ax 
föreläsning på Luleå tekniska universitet under vårterminen 2003 och 2005 är metoder inom 
japansk ekonomistyrning ett av de snabbast växande områdena inom den svenska 
ekonomistyrningen och Target Costing står där i fokus. Företag kan av sekretesskäl undvika 
att berätta hur de arbetar vid framtagandet av nya produkter. Detta kan ha påverkat 
spridningen av Target Costing. Kostnadslåsningsfenomenet är en annan viktig förklaring till 
spridningen av Target Costing. Chenhall och Langfield-Smith (1998) menar att det finns en 
koppling mellan ett företags storlek och adoption av ekonomistyrningsinnovationer och att 
stora företag tenderar att lättare adoptera komplexa metoder. 
 
Malmi (1999) hävdar att i idealfallet väljer ett företags beslutsfattare det redovisningssystem 
som antas producera information som gör att maximal nytta uppnås. Förändringar inom 
redovisningen kan därmed drivas av innovationer som skapas, sprids och adopteras för att det 
praktiska redovisningsarbetet skall hålla jämna steg med utvecklingen inom 
produkttillverkningen. Wolfe (1994) menar att spridning av en innovation sker genom en 
population av potentiella adopterare. Spridning definieras enligt Rogers (1995) som en 
process genom vilken innovationer sprids mellan individer i ett socialt system över tiden. 
Bradford och Kent (1977) definierar en innovation som en framgångsrik introducering av 
idéer, som uppfattas som ny, i ett givet socialt system. Alvarez (1998) framhåller att med 
adoption menas när en organisation börjar använda en idé för ett speciellt ändamål. Enligt 
Askarany och Smith (2003) förklarar spridningsteori olika vägar som möjliggör att 
nödvändiga förändringar eller innovationer sprids till en hel organisation eller delar av den.  
 
3.11  Traditionell spridningsteori 
 
Hasselbladh (1991) hävdar att den traditionella spridningsteorin baseras på att de innovationer 
som sprids gynnar de olika adoptörerna. Malmi (1999) menar att olika forskare har försökt 
beskriva varför och hur innovationer sprids. Dessa forskare har fokuserat på tre frågor. Den 
första frågan är ”vad är spridningens mönster genom en population av potentiella 
användarorganisationer”. Undersökningar som har försökt besvara denna fråga har fokuserat 
på hur innovationer inom ekonomistyrning sprids mellan olika potentiella adoptörer. Dessa 
undersökningar försöker enligt Abrahamson (1991) påvisa om teoretiska matematiska 
modeller på ett bra sätt beskriver förändringar i adoptionsnivån över tiden för en innovation.  
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Den andra frågan som forskare har försökt besvara är enligt Abrahamson (1991) ”vad avgör 
organisationens innovationsbenägenhet”. Dessa undersökningar har försökt att förklara hur en 
innovation sprids inom en organisation och vad som skiljer de tidiga och sena adopterarna. 
Den tredje frågan har behandlat ”vilken process genomgår organisationer när de 
implementerar innovationer”. Denna fråga har forskare försökt besvara genom att använda 
nätverksanalys för att undersöka hur nätverket bland de olika adoptörerna påverkar 
spridningen av en innovation. Denna studie utforskar hur Target Costing har spridits till och 
mellan olika potentiella adopterare. 
 
3.11.1 Spridningsprocessen 
 
Rogers (1995) menar att mönstret för hur innovationer sprids och adopteras över tiden kan 
beskrivas utifrån S-kurvan. Denna kurva kan delas in i fyra olika faser som beskriver 
innovationens adoptionsmönster i olika tidsskeden. Dessa faser är primärstadiet, 
spridningsstadiet, kondenseringsstadiet och mognadsstadiet. I den första fasen som benämns 
primärstadiet adopteras innovationen av de tidiga adoptörerna. De utgör en liten del av alla de 
potentiella adoptörerna. I spridningsstadiet, som är den andra fasen, blir kurvan brantare 
eftersom det sker en kraftig ökning av antalet adoptörer. Kurvan planar ut under 
kondenseringsstadiet eftersom de återstående potentiella adoptörerna minskar i antal. I 
mognadsstadiet avtar diffusionsprocessen och slutligen upphör den helt. Figur 3.5 visar 
spridningens S-formade kurva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5: Spridningens S-formade kurva, egen bearbetning av Rogers (1995). 
 
Bjørnenak (1997) menar att spridningen av ekonomistyrningsinnovationer kan hindras av de 
traditioner som kan finnas i en organisation. En annan viktig faktor som avgör kurvans form 
är motståndet mot innovationer hos de olika adoptörerna. När adoptionen av innovationen 
skall övergå från en fas till den efterföljande fasen påverkas den av två sociala faktorer som 
består av informationsfält och barriärer. Detta beror på att diffusionsprocessen måste kunna 
överföras mellan olika potentiella adopterare. Informationsfältet består av olika 
kommunikationskanaler vilka kan vara massmedia, konsulter, seminarier, kollegor och 
nätverk som kan utgöras av olika universitet. Spridning av innovationer underlättas om det 
finns kommuniceringsmedel som tidningar, medlemsjournaler, möten eller konferenser. 
Personalomsättning kan också vara en form av kommuniceringsmedel. Spridningen av 
innovationer hämmas om interaktion och kommunikation mellan individer hindras.  
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Storleken på en aktörs informationsfält påverkar sannolikt adoptionen av 
ekonomistyrningsinnovationer. Denna slutsats framkommer i en tidigare studie som 
Bjørnenak gjorde om spridningen av aktivitetsbaserad kalkylering i Norge. I denna studie 
uppmärksammades att innovationens adopterare i större utsträckning fick sin information 
internt från det egna företaget eller via kurser. De källor som icke-adopterarna använde för att 
erhålla information var ofta skriftliga.  
 
Bjørnenak (1994; 1997) menar att de barriärer som påverkar diffusionsprocessen kan beröra 
de möjligheter som potentiella adopterare har att implementera en idé eller den potentiella 
adopterarens informationsfält. Barriärer som bromsar spridningen kan bestå av kulturella 
barriärer som språk, klasstillhörighet, inkomstnivå och kontakter eller andra barriärer som 
kompetens eller finansiell situation. Røvik (2000) hävdar att en fysisk barriär som påverkar 
innovationsspridningen är avståndet mellan innovationen och den potentiella adopteraren. 
Förmågan för en innovation att sprida sig avtar ju längre bort från innovationens centrum som 
den potentiella adopteraren befinner sig. Detta avstånd kan utgöra ett motstånd som påverkar 
innovationens spridning.  
 
Schmidt (1986) menar att adoptörer ibland imiterar varandra och därför kan spridning 
underlättas av ett litet geografiskt avstånd eftersom näraliggande organisationer kan tjäna som 
en måttstock för en potentiell adopterare. Införandet av innovationer kan dock skapa 
osäkerhet hos dess adoptörer. Denna osäkerhet kan orsaka ett motstånd mot innovationen och 
därmed kan dess spridning hämmas. Om det redan finns en positiv erfarenhet av innovationen 
hos de tidiga adoptörerna kan detta minska de potentiella adopterarnas osäkerhet och därmed 
sänks innovationshindren. 
 
3.12  Ny spridningsteori 
 
Enligt Newell, Robertson och Swan (2001) kan den traditionella spridningsteorin användas 
när en förklaring önskas beträffande hur de välkända innovationerna inom ekonomistyrning 
har spridits. För att förklara spridningen ligger fokus på innovationernas egenskaper, 
exempelvis uppfattad lönsamhet, kostnad och nytta. Varför organisationer adopterar 
innovationer som inte bidrar till ökad effektivitet klarar den dock icke av att förklara. För att 
kunna förklara denna typ av spridning krävs teorier som tar hänsyn till omgivningsfaktorer 
vilket den nyinstitutionella teorin gör. 
 
3.12.1 Nyinstitutionell teori 
 
DiMaggio och Powell (1983) menar att den traditionella teorin baseras på att organisationers 
agerande styrs av tekniskt rationella val, och detta kritiserar den nyinstitutionella teorin. 
Relationen som finns mellan organisationer och den omgivande miljön framhålls i den 
nyinstitutionella teorin. Røvik (2000) hävdar att i denna teori erbjuder institutionella 
omgivningar lösningar som är socialt legitimerade till de olika organisationerna, dessutom 
erbjuds problembeskrivningar som är tidsanpassade. Utveckling och adoption av nya 
problemlösningar krävs eftersom normerna hela tiden förändras. Enligt Fernler (1996) har 
enskilda organisationer svårt att uppskatta de olika lösningarnas effektivitet och adoption av 
en ekonomistyrningsinnovation sker för att ge organisationen legitimitet utåt vilket kan skapa 
likriktning inom en bransch. Enligt DiMaggio och Powell (1983) sker detta eftersom tre 
faktorer gör att organisationer tenderar att kopiera de aktörer som finns inom samma bransch. 
De faktorer som kan skapa likriktning av branscher är tvingande påtryckningar, efterliknande 
processer samt normativa påtryckningar.  
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När organisationer utsätts för påtryckningar av andra organisationer kallas detta för tvingande 
påtryckningar. Detta kan ske om en lagstiftare tvingar en organisation att genomföra 
organisatoriska förändringar. När ett företag, som verkar under osäkra förhållanden, imiterar 
och kopierar de modeller som används av framgångsrika organisationer kallas detta för 
efterliknande processer. Imitatören försöker skapa legitimitet genom att imitera andra 
organisationer. Normativa påtryckningar kan skapas av universitet, massmedier och 
konsultföretag genom att de marknadsför vissa modeller. Det finns olika uppfattningar om 
organisationer tenderar att bli allt mer likriktade. Røvik (2000) hävdar att innovationer 
anpassas och omkonstrueras till de lokala förhållandena när de sprids. Graden av likriktning 
och variation beror på hur mycket innovationen omkonstrueras och anpassas till den enskilda 
adopteraren. (Sahlin-Andersson, 2000:14)  
 
3.13  Abrahamsons typologi 
 
Abrahamson (1991) hävdar att det dominerande perspektivet inom innovationsspridning 
kallas effektivt-val perspektivet vilket utgår från en modell där målet och innovationens 
tekniska effektivitet vägleder adopterarens val. Dessa val antas vara oberoende och rationella. 
Effektivt-val perspektivet baseras på två antaganden. (1) En organisation kan fritt och 
oberoende välja att anta en administrativ teknologi som Target Costing. (2) Organisationer är 
relativt säkra på deras mål och hur effektiva teknologier kan bidra till att uppnå dessa mål. 
Abrahamson (1991) har utvecklat en modell med andra alternativ som visar på att andra sätt 
än effektivt-val perspektivet kan leda till att innovationer inom ekonomistyrning sprids. 
Modellen baseras på att både tekniskt rationella motiv och institutionella faktorer kan förklara 
innovationers spridning och adoption. I figur 3.6 visas de teoretiska perspektiven som 
förklarar spridningen och förkastandet av administrativa teknologier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a”Organisationer inom en grupp” avser de företag eller affärsenheter som utgör innovationens 
potentiella adoptorer.  
b”Organisationer utanför en grupp” avser de organisationer som marknadsför innovationer men 
som inte nödvändigtvis själv adopterar dem. Dessa organisationer är exempelvis konsulter och 
universitet. Innovationen som avses är i detta fall Target Costing-processen.  

 
 
Figur 3.6: De teoretiska perspektiven som förklarar spridningen och förkastandet av 
administrativa teknologier, egen bearbetning av Malmi (1999). 
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Enligt Abrahamson (1991) kan argumentet att en organisation oberoende kan välja en 
administrativ teknologi, som Target Costing, ifrågasättas eftersom konsulter kan påverka valet 
som en enskild organisation gör. Möjligheten att göra ett effektivt val kan även ifrågasättas 
om det råder osäkerhet om den administrativa teknologins effektivitet. Dessutom kan oklarhet 
om organisationens mål ifrågasätta möjligheten att göra ett effektivt val. Om organisationer 
inte kan avgöra hur effektiv den administrativa teknologin är kan det leda till att 
organisationer imiterar varandra. Abrahamsons ramverk har nyttjats av Malmi (1999) vid 
forskning om spridning av innovationer inom ekonomistyrning. Abrahamson (1991) och 
Malmi (1999) menar att för vissa innovationer kan en enskild teori förklara spridningen men 
vissa innovationer kan kräva en kombination av flera perspektiv för att förklara innovationens 
spridning. I denna studie används Abrahamsons typologi som referensram.  
 
De fyra perspektiv som Abrahamson (1991) har identifierat kan förklara administrativa 
teknologiers spridning. Dessa fyra spridningssätt och perspektiv är:  
 
• Effektivt-val perspektivet 
 
• Påtvingat-val perspektivet 
 
• Trendperspektivet 
 
• Modeperspektivet 
 
3.13.1 Effektivt-val perspektivet 
 
Enligt Abrahamson (1991) och Malmi (1999) baseras effektivt-val perspektivet på att en 
organisation fritt och oberoende kan välja att anta en administrativ teknologi och att 
organisationer är relativt säkra på deras mål och hur effektiva administrativa teknologier kan 
bidra till att uppnå dessa mål. Ett företag kan uppleva ett prestationsglapp mellan målsättning 
och det resultat som är möjligt att uppnå, och därför använda sig av en administrativ 
teknologi, som exempelvis Target Costing, för att nå målet. Detta perspektiv brukar benämnas 
som effektivt-val. Företaget tar i detta perspektiv ett eget initiativ till användning av ny 
teknologi. 
 
Prestationsglappet mellan organisationer kan enligt Thomas (1999) skapas genom 
omvärldsförändringar inom den ekonomiska, politiska, sociala och tekniska miljön. De 
organisationer som har liknande mål tenderar enligt Malmi (1999) att reagera på dessa 
prestationsglapp genom att adoptera samma effektiva administrativa teknologi varvid 
efterfrågan på ekonomistyrningsinnovationen påverkas. De organisationer som inte upplever 
dessa glapp mellan målsättning och uppnått resultat, eller har olika mål, kommer inte att 
adoptera dessa teknologier.  
 
Malmi (1999) menar att innovationer sprids när de hjälper till att reducera dessa 
prestationsglapp som skapas av olika omvärldsfaktorer. Enligt teorier som baseras på 
effektivt-val avgör organisationer själv spridningen och förkastandet av innovationer. Ett 
företags beteende är därför inte imitativt. Spridningen av ekonomistyrningsinnovationer 
tenderar att ske via effektivt-val perspektivet eller påtvingat-val perspektivet i 
vinstgenererande organisationer. 
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3.13.2 Påtvingat-val perspektivet 
 
Malmi (1999) menar att påtvingat-val är ett annat spridningssätt där en mäktig kund eller ett 
moderbolag kan kräva av en organisation att den använder särskilda administrativa 
teknologier. Olika aktörer utanför organisationen som exempelvis lagstiftare, fackförbund, 
kan också inverka på innovationens adoptionsbeslut och dessa aktörer påverkar därmed vilka 
innovationer som sprids till och mellan organisationer. Teorin om påtvingat-val perspektivet 
bygger enligt Abrahamson (1991) på att mäktiga aktörer via sin makt kan diktera vilka 
innovationer som sprids till adoptörerna och därmed kan de hindras från att införa 
innovationer som ökar dess effektivitet. Påtvingat-val perspektivet antar att organisationer 
som adopterar innovationen inte har något val. Adoptionsorganisationens motiv kan inte 
förklara den spridning och förkastning som sker av innovationer.  
 
Abrahamson (1991) hävdar att om en innovation sprids enligt detta perspektiv innebär detta 
att innovationen kan vara effektiv eller ineffektiv för den adopterande organisationen. Detta 
perspektiv kan bäst förklara hur innovationer sprids om en depression eller ett krigstillstånd 
råder inom en nation. Perspektivet har stor inverkan på innovationsspridning om 
omvärldssituationen är krisartad men i en ickekrissituation har den en mindre betydelse för att 
förklara spridningen av en innovation. 
 
3.13.3 Trendperspektivet 
 
Abrahamson (1991) och Malmi (1999) hävdar att ett företag som försöker legitimera sig kan 
börja använda samma teknologi som sina konkurrenter och detta spridningssätt hamnar i 
kategorin trend. I detta perspektiv antas organisationer imitera andra adoptörer istället för att 
innovationens modeskapare som exempelvis konsultfirmor påverkar organisationens 
adoptionsbeslut. Imitationen sker i detta perspektiv av organisationer som har den enskilda 
branschens ledande organisationer som förebild. Malmi (1999) menar att icke adopterande 
organisationer antas därför inte påverka spridningen inom trendperspektivet. Detta 
spridningssätt gör dessutom att organisationen undviker risken att konkurrenterna får en 
konkurrensfördel. 
 
Abrahamson (1991) påstår att trend- och modeperspektivet är två spridningssätt som ligger 
ganska nära varandra. Spridning av innovationer till icke vinstgenererande organisationer 
tenderar att ske via trend- eller modeperspektivet. Inom båda perspektiven råder det inom 
organisationen osäkerhet kring dess omgivning, mål och vilka innovationer som är effektiva 
för organisationen. Organisationens osäkerhet gör att den imiterar andra ledande 
marknadsaktörer inom branschen eftersom organisationsbesluten inte kan fattas rationellt.  
 
3.13.4 Modeperspektivet 
 
Typologin som Abrahamson (1991) beskriver visar hur konsulter och universitet kan påverka 
beslut att adoptera innovationer hos potentiella organisationer genom att inspirera dem och 
typologin förlitar sig på rationalitet som förklaring till varför adoption sker. Abrahamson 
(1991; 1996) påstår att spridning via modekategorin innebär att ett företag i de flesta fall 
börjar använda ny teknologi för att konsultfirmor, universitet eller massmedia förordar det.  
 
Abrahamson (1991) menar att modeperspektivet kännetecknas av att det råder osäkerhet 
beträffande organisationens omgivning, mål och den effektivitetseffekt som en innovation kan 
ha på organisationen.  
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Abrahamson (1991) hävdar att detta gör att rationella beslut för innovationsadoption inte kan 
fattas. På kort sikt tenderar organisationer att förkasta gamla tekniskt effektiva innovationer 
när modeskapare som universitet och konsultfirmor ersätter dem genom att introducera 
liknande substitutinnovationer. På lång sikt är dock förhållandet det omvända.  
 
Teorier som baseras på modeperspektivet antar enligt Malmi (1999) att de ickeadopterande 
organisationerna påverkar spridningen. Detta innebär att trots att universitet och olika 
konsulter förespråkar olika innovationer inom ekonomistyrning använder de inte alltid dessa 
innovationer själv. Graden av påverkan är inte lika stor inom modeperspektivet som inom 
påtvingat-val perspektivet. Modeperspektivet antar att organisationer imiterar administrativa 
modeller som marknadsförs av konsultfirmor, universitet eller massmedia. Det är osäkert om 
dessa administrativa modeller är effektiva. Detta innebär att modeskaparna kan bidra till att 
sprida både effektiva och ineffektiva innovationer.  
 
3.13.5 Skillnader mellan perspektiven 
 
Malmi (1999) hävdar att det som skiljer effektivt-val-, påtvingat-val-, trend-, och 
modeperspektivet är osäkerhet. Om spridningssättet sker via ett effektivt val finns det relativt 
lite tvetydigheter rörande omvärldsfaktorer, organisationens mål eller teknisk effektivitet hos 
innovationen. Vid ett påtvingat val påverkar inte osäkerhet valet av innovation.  
 
Abrahamson (1991) påstår att under osäkra förhållanden tenderar organisationer att imitera 
varandra och innovationer sprids i detta fall via trend- eller modeperspektivet. Vid en 
innovations inledande spridningsskede tenderar spridningen att ske via ett rationellt val. Detta 
kan beskrivas med effektivt-val perspektivet eftersom spridningen, adoptionen och 
förkastandet av tekniskt effektiva innovationer sker i den inledande fasen. I de senare faserna 
av spridningen tenderar dock både trendperspektivet och modeperspektivet att utgöra en bra 
beskrivning eftersom det i dessa stadier är universitet och konsultföretag som kan göra att 
ineffektiva innovationer adopteras, sprids och förkastas av organisationer.  
 
Effektivt-val perspektivet fokuserar enligt Abrahamson (1991) på hur spridning, adoption och 
förkastande av en innovation sker via analys på den organisatoriska nivån men 
trendperspektivet inriktar istället sin analys på gruppnivå. Effektivt-val perspektivet antar att 
organisationens tro på den tekniska innovationens effektivitet och organisationens mål avgör 
valet av innovation. Modeperspektivets förespråkare framhåller att det är trendskaparna inom 
ekonomistyrning som både formar den adopterande organisationens mål och dess tro på 
innovationens tekniska effektivitet. 
 
3.14 Tillfredsställelse med Target Costing och Abrahamsons typologi 
 
Ansari och Bell (1997) hävdar att Target Costing möjliggör att ett företag kan erhålla en 
tillfredsställande lönsamhet samtidigt som marknadens behov tillgodoses. Nyttjandet av 
Target Costing gör också att metoden kan tillfredsställa företags behov av att hålla de 
eskalerande kostnaderna för produktutveckling på en låg nivå. Eftersom Target Costing är en 
procedur som sparar tid är metoden ett verktyg som kan tillfredsställa ett företags behov av 
snabbare produktutveckling. Abrahamson (1991) menar att en innovation sprids när den 
tillfredställer adopterarens behov. Prestationsglapp påskyndar spridningen av en administrativ 
teknologi via effektivt-val perspektivet men bara hos de organisationer som kan bli 
tillfredsställda genom att adoptera innovationen för att minska prestationsglappet.  
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Det är enligt Abrahamson (1991) rimligt att anta att företag som adopterar en innovation via 
effektivt-val perspektivet har en hög tillfredsställelse med arbetssättet eftersom de själva har 
valt det använda arbetssättet. Eftersom en administrativ teknologi som sprids via påtvingat-val 
perspektivet kan vara både effektiv och ineffektiv implicerar detta att det är osäkert om 
adopteraren blir tillfredsställd med de innovationer som sprids via påtvingat-val perspektivet. 
Ett flertal författare menar dock att spridning av innovationer via trend- eller 
modeperspektivet understödjer spridningen av administrativa teknologier även till de 
adopterare som inte har någon nytta av dem.  
 
3.15 Analysmodell 
 
I figur 3.7 presenteras den analysmodell som baseras på de teorier som detta kapitel 
innehåller. Target Costing är en process som nyttjas vid produktutveckling för att identifiera 
högsta tillåtna Target Cost för en produkt. Samtidigt skall detta ske utan att den önskade 
vinstmarginalen, Target Profit, behöver reduceras. Dessutom skall processen leda till att ett 
rimligt pris, Target Price, fastställs på produkten. Value Engineering kan användas för att 
uppnå Target Cost. Target Costing-processen kan användas i varierande grad av företag vid 
utveckling av nya produkter. Ett företag kan använda hela Target Costing-processen eller 
enbart aspekter av denna process. Spridningen av Target Costing kan ske på olika sätt och 
spridningen kan förklaras utifrån olika perspektiv. Dessa perspektiv består av effektivt-val-, 
påtvingat-val-, trend-, och modeperspektivet. Den upplevda tillfredsställelsen med det valda 
arbetssättet kan också variera.  
 
Användning, spridning och upplevda tillfredsställelse med Target Costing kan 
sammankopplas. En stor spridning och användning av Target Costing kan förklaras utifrån att 
adopterande företag använder hela processen istället för endast dess aspekter. Den upplevda 
tillfredsställelsen kan bero på vilket sätt som Target Costing har spridits på. Den upplevda 
tillfredsställelsen med arbetssättet påverkar om hela eller endast aspekter av Target Costing 
används. Allt detta innebär att spridningssättet för Target Cost kan påverka den upplevda 
tillfredställelsen med det använda arbetssättet, vilket också kan påverka om hela eller endast 
aspekter av Target Costing nyttjas. 
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Figur 3.7: Användning, spridning och upplevd tillfredsställelse med Target Costing. 
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4  METOD 
 
Kapitlet redogör för de beslut vi har tagit under arbetets gång angående valet av metod och 
av det praktiska tillvägagångssättet. Resultatet av dessa beslut har använts för att hantera 
och bemästra det valda problemet varvid studiens syfte har uppfyllts och 
problemformuleringen har besvarats. Det första avsnittet i kapitlet behandlar 
undersökningens övergripande uppläggning. Därefter beskrivs hur och var vi har letat fram 
vår litteratur. Sedan behandlas urvalet av studieobjekt från företagspopulationen samt hur 
enkäten är utformad. Därpå preciseras hur vi praktiskt har genomfört undersökningen och 
hur datainsamlingen har gått till. Enkätens operationalisering presenteras därefter. I det näst 
sista avsnittet redovisas de analysmetoder som vi har nyttjat för att kunna besvara studiens 
syfte. Avslutningsvis beskrivs uppsatsens metodproblem. 
 
4.1  Studiens övergripande uppläggning 
 
Studiens primära mål har varit att kartlägga huruvida Target Costing eller dess aspekter 
tillämpas och används som arbetssätt av de svenska tillverkningsföretagen vid utveckling av 
nya eller befintliga produkter. Uppsatsen ämnade också belysa hur företagen har kommit att 
använda arbetssättet Target Costing. Dessutom eftersträvade undersökningen finna svar på om 
det fanns någon koppling mellan tillverkningsföretagens upplevda tillfredsställelse och det 
valda arbetssättet. Studien ämnade också utforska om det finns någon koppling mellan 
företagens upplevda tillfredsställelse och det sätt som det använda arbetssättet har spridits på. 
Studien har därför utgått från både en beskrivande ansats och en explorativ ansats eftersom 
det eftersträvade slutresultatet är att jämföra, kartlägga och tydliggöra samband mellan 
ovanstående företeelser. Enligt Zikmund (2000) används en beskrivande ansats när karaktären 
hos en population eller ett fenomen skall beskrivas. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(1997) är en explorativ ansats lämplig när problemen är svåravgränsade. De menar vidare att 
detta också gäller om forskaren har en oklar uppfattning om relevansen hos de begrepp och 
frågeställningar som undersöks samt vilka av de olika egenskaperna och relationerna som är 
viktiga. Därför har uppsatsen en deskriptiv/deduktiv inriktning. 
 
Vi har fokuserat undersökningen på Target Costing-processen eftersom den är en innovation 
inom ekonomistyrningen och dessutom kan den vara ett hjälpmedel för företag att överleva på 
marknader med hög konkurrensintensitet. Syftet med studien var inte att testa någon hypotes 
rörande Target Costing-processens spridningssätt utan att undersöka spridningen av 
ekonomistyrningsinnovationen Target Costing med hjälp av de teoretiska perspektiv som har 
beskrivits av Abrahamson (1991). Detta var motivet till att studien beskriver spridningen av 
Target Costing på en aggregerad branschnivå istället för på en enskild företagsnivå. 
Undersökningen var därmed bred genom att den tillämpas på ett antal stora svenska 
tillverkningsföretag i olika tillverkningsbranscher. 
 
4.2  Litteraturstudie 
 
I det inledande skedet av vår undersökning letade vi fram material ur olika artiklar, böcker 
och rapporter för att kunna redogöra för vårt problems teoretiska referensram. 
Litteratursökningen genomfördes i Luleå tekniska universitets bibliotek via databaserna 
LIBRIS, Business Source Elite, Affärsdata, Helecon och Science Direct. Vi har även använt 
sökmotorerna google och evreka på internet. 
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Sökorden som vi använt oss av är Target Costing, Target Cost, Management Accounting, 
Cost Accounting, Cost Management, Diffusion, Target Cost Diffusion, Diffusion of 
Accounting, Diffusion of Management Accounting, Diffusion of Target Cost. När vi har sökt 
efter artiklar har vi har även nyttjat de källförteckningar som finns i de avhandlingar och 
uppsatser som finns angivna i referenslistan. Litteraturen som nyttjades i detta examensarbete 
lånades från biblioteket vid Luleå tekniska universitet. 
 
4.3  Urval av studieobjekt från företagspopulationen 
 
Enligt Zikmund (2000) påverkas trovärdigheten hos resultaten från en survey av 
urvalsstorleken, urvalsförfarandet och urvalets bortfall. Zikmund (2000) menar vidare att ett 
stort urval och ett litet bortfall innebär en hög trovärdighet på en survey samtidigt som en 
omvänd relation genererar ett omvänt resultat. Efter en diskussion med vår handledare Mats 
Westerberg beslutade vi oss att inte titta på en speciell bransch. För att få en bred 
undersökning valde vi som studieobjekt att undersöka stora svenska tillverkningsföretag i 
olika tillverkningsbranscher. Motivet till valet av tillverkningsföretag som målgrupp beror på 
att dessa ofta genomför produktutveckling där Target Costing är en metod som kan nyttjas. 
Undersökningen begränsar sig till de svenska företagen eftersom detta minskar kvantiteten av 
påverkande faktorer som kan snedvrida resultaten. De kriterier som företagen skulle uppfylla 
var att de skulle vara stora svenska tillverkningsföretag, i olika branscher som verkar på 
konkurrensutsatta marknader i Sverige och att de dessutom kontinuerligt skulle genomföra 
produktutveckling på nya eller befintliga produkter. 
 
En av de aspekter som influerade urvalsprocessen var studieresultatens precision. Eftersom vi 
eftersträvade stor precision i studiens resultat beslutade vi oss för att skicka ut datamaterial 
via e-post till 70 tillverkningsföretag. Ett annat skäl till att vi har kontaktat alla dessa företag 
var att vi också eftersträvade att öka undersökningens trovärdighet. Antalet företag som 
kontaktades gjorde att det fanns en rimlig möjlighet att vi skulle få respons på våra frågor från 
fler än 30 företag vilket anses utgöra en nedre gräns för att undersökningen skall anses vara 
relevant.  
 
Utifrån ovanstående företeelser valde vi att genomföra en survey. När vi valde våra 
studieobjekt nyttjade vi Svensk Affärsdata. Vi letade först fram svensk näringslivsindex för de 
svenska tillverkningsföretagen. Detta gjorde att vi fick ett flertal SNI-koder för de olika 
branscher där tillverkningsföretagen ingår. Vi analyserade därefter informationen ytterligare 
genom att enbart fokusera på tillverkningsföretag som hade mer än 250 anställda. På detta sätt 
lokaliserade vi ett antal företag, i olika tillverkningsbranscher, som uppfyllde våra kriterier. 
Ur denna population gjorde vi ett slumpmässigt urval för att erhålla de 70 tillverkningsföretag 
som utgjorde vårat stickprov. Vi anser därför att de respondenter som har besvarat vår enkät 
är representativ för de stora svenska tillverkningsföretagen. 
 
4.4  Enkätens utformning 
 
Samma frågeformulär har besvarats av respondenterna och dessa frågor finns redovisade i 
bilaga 1. Denna studie har använt sig av en femgradig skala där respondenten får ge svar på i 
vilken utsträckning denne instämmer med den ställda frågan. Som utgångspunkt för våra 
frågor har vi haft den redovisade teoretiska referensramen för Target Costing och teorin om 
spridning av administrativa teknologier som utgörs av typologin som kreerats av Abrahamson 
(1991). Dessutom behandlar enkäten respondenternas tillfredsställelse med det valda 
arbetssättet samt den upplevda tillfredställelsen med det sätt som arbetssättets har spridits på. 
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Vid utformning av frågorna har vi medvetet valt att ställa indirekta frågor eftersom 
respondenten kanske inte vet om denne använder Target Costing eller enbart dess aspekter vid 
sin produktutveckling. Enkätens frågor var uppdelade i olika avdelningar som har sin 
utgångspunkt i Target Costing-processen. Motivet för denna uppdelning var att vi, med 
ledning av frågorna, ämnade besvara om hela Target Costing-processen används eller om det 
bara är någon av dess aspekter som nyttjas. Till varje frågebatteri har vi tillfört ett antal frågor 
som handlar om hur respondenten kommit att arbeta med det valda arbetssättet. Motivet för 
detta var att vi på detta sätt ämnade finna svar på hur spridningen av Target Costing har skett. 
Som avslutning på varje avdelning fick respondenten delge om de hade funderat på att byta 
arbetssätt samt hur nöjd denne var med det valda arbetssättet. Motivet för detta var att vi på 
detta sätt fick möjlighet att finna samband mellan valt arbetssätt och företagens upplevda 
tillfredställelse med det valda arbetssättet. Dessutom ämnade vi finna kopplingar mellan det 
sätt som Target Costing spridits på och företagens upplevda tillfredställelse med det valda 
arbetssättet. 
 
Enligt Zikmund (2000) kan misstolkningar av frågorna hos både forskaren och respondenten 
ge upphov till systematiska fel i undersökningen. Vi har haft som ambition att undvika 
misstolkningar av frågorna genom att ge respondenterna möjlighet att kontakta oss vi e-post 
telefon, telefax, eller brev. Zikmund (2000) menar att de systematiska felen kan ges medvetet 
för att respondenten skall verka vara bättre än han eller hon verkligen är eller också ges det 
systematiska felet omedvetet vilket innebär att han eller hon kan ge extremsvar. Extremsvar 
innebär att den utfrågade parten övervägande svarar högt eller lågt. När vi formulerade 
frågorna var målet att frågorna skulle vara neutrala för att undvika att respondenten tog ett 
medvetet ställningstagande. Detta förfarande syftade till att höja enkätens validitet.  
 
4.5  Datainsamling 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) är intervjuer den bästa metoden när insamling 
av data sker vid en explorativ undersökning av kvalitativ karaktär. De menar också att 
möjligheten att ställa följdfrågor bidrar till att göra intervjun mer flexibel. Enligt Zikmund 
(2000) skall personliga intervjuer göras för att erhålla ett litet bortfall men tidsbrist, studiens 
geografiska omfång och ekonomiska resurser hindrade oss att förfara på detta sätt.  Istället tog 
vi, när det var möjligt, den första kontakten med våra respondenter via telefon och 
presenterade syftet med vår studie. Sedan skickade vi ut vår enkät via e-post. Enkätens 
utformning gjorde det också möjligt för respondenten att besvara den via dator och därefter 
returnera den till oss via e-post. Dessutom kunde respondenten besvara enkäten direkt via 
telefon eller också nyttja telefax eller brev. 
 
I varje företag erbjöds tre respondenter att delta i undersökningen och således uppgick det 
totala antalet potentiella respondenter till 210 stycken. För att studiens syfte skulle uppnås 
ställde vi upp ett antal valkriterier gällande intervjupersonernas kännedom om företagets 
produktutveckling. Vår ambition var att de personer som svarade på enkäten skulle ha stor 
insyn i företagets produktutvecklingsprocess samt den ekonomiska styrningen som företaget 
bedriver under produktutvecklingen. Vi har endast erhållit och beaktat ett svar från varje 
respondent. Alla svar på vår enkät har besvarats av företagets verkställande direktör, 
ekonomichef/controller, eller företagets produktutvecklingsansvarige eftersom vi anser att 
dessa personer bäst motsvarar de uppställda kraven. Om flera svar hade inkommit från ett 
företag hade svaren från företagets produktutvecklingsansvarige rangordnats högst och dess 
VD sist eftersom detta förmodligen avspeglar kunskapsnivån om det arbetssätt som nyttjas i 
tillverkningsföretaget. Majoriteten av svaren fick vi från produktutvecklingscheferna.  
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Av de 70 företag som vi kontaktade fick vi svar från 22 tillverkningsföretag vilket gav en 
svarsfrekvens på 31,4 procent. Stickprovets storlek syftade till att stärka studiens trovärdighet. 
Svarsfrekvensen indikerar dock att bortfallet av respondenter kan ha minskat undersökningens 
trovärdighet. Relevanta data kan inhämtas från både de som efterfrågar Target Costing och de 
som tillhandahåller denna innovation. Vi har i denna undersökning enbart beaktat de som kan 
tänkas använda Target Costing-processen och därför beaktas bara processens efterfrågesida.  
 
4.6  Operationalisering av enkät 
 
Det insamlade datamaterialet har delvis analyserats med hjälp av datorprogrammet Microsoft 
Office Excel 2003. Dataprogrammet har nyttjats vid de beräkningar som har gjorts av 
medelvärde, standardavvikelse samt datamaterialets spridning och detta har presenterats i 
analyskapitlets olika tabeller. Statistikprogrammet SPSS version 10.0 har använts för att ta 
fram de korrelationer som presenteras i analyskapitlets olika tabeller och samtliga 
korrelationer återfinns i bilaga 2. Den enkät som har nyttjats i denna studie finns i bilaga 1. 
 
Enkätens inledande fråga beaktade hur stor del av försäljningen som respondenterna sålde 
direkt till slutkund, och hur stor del av försäljningen som såldes via underleverantörer. 
Motivet för detta var att vi även ville ha en möjlighet att göra separata analyser av dessa två 
grupper varvid en utförligare beskrivning kunde kreeras. Vi valde dock att göra en gemensam 
analys av datamaterialet eftersom vi endast lyckades erhålla 22 svar på vår enkät samtidigt 
som endast 7 av dessa svar kom från de respondenter som sålde majoriteten av sina produkter 
till underleverantörer. Frågorna ett, två och tre har därför exkluderats från undersökningen 
eftersom de inte bidrog med några intressanta slutsatser beroende på deras koppling till de 
inledande frågorna om graden av försäljning till underleverantör och slutkund.  
 
Frågorna 4-8 handlade om respondenternas användning av Target Price och de baseras på 
teorikapitlets avsnitt 3.4. Frågorna 9-13 som berörde hur arbetssättet med Target Price har 
spridits var hämtade från underrubriken 3.13 och alla dess underavdelningsrubriker. I frågorna 
14 och 15 fick respondenterna ge uttryck för sin upplevda tillfredsställelse med Target Price 
och det sätt som detta arbetssätt har spridits på. Användningen av Target Profit behandlades i 
frågorna 16-21 och deras utformning bygger på teorikapitlets avsnitt 3.5. Därefter handlade 
frågorna 22-26 om hur Target Profit har spridits till respondenterna. Eftersom vi ämnade göra 
kopplingar mellan företagens upplevda tillfredsställelse och användningen av Target Profit 
samt företagens upplevda tillfredsställelse och spridningen av Target Profit ställdes frågorna 
27 och 28 som handlade om respondenternas upplevda tillfredsställelse med Target Profit.  
 
Fråga 29, som formulerades med ledning av teorikapitlets avsnitt 3.6, behandlade 
användningen av Target Cost. Det tidsskede när de olika aspekterna av Target Cost fastställs 
omfattades av frågorna 30-32 och deras utformning kreerades med hjälp av avsnitt 3.2-3.7 i 
den teoretiska referensramen. Därefter fick respondenterna, i frågorna 33-37 besvara hur de 
hade kommit att arbeta med Target Cost och det tidsskede som nyttjades när de olika 
aspekterna i Target Costing-processen fastställs. I frågorna 38 och 39 fick respondenterna ge 
uttryck för sin upplevda tillfredsställelse med Target Cost och det tidsskede som nyttjades vid 
fastställande av dess aspekter. Frågorna 40-42 behandlade om respondenterna nyttjade Value 
Engineering och frågorna utgick från avsnitt 3.7 i den teoretiska referensramen. Det sätt som 
Value Engineering har spridits till respondenterna omfattades av frågorna 43-47. 
Avslutningsvis fick respondenterna, i frågorna 48 och 49, besvara hur nöjd de var med Value 
Engineering och det sätt som det hade spridits till respondenterna. 
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4.7  Analysmetoder 
 
Deskriptiv analys och korrelationsanalys har använts för att analysera det insamlade 
datamaterialet. Den deskriptiva analysen använde vi för att kontrollera kvalité och 
trovärdighet på datamaterialet. Korrelationsanalys nyttjade vi för att kontrollera om det fanns 
något samband mellan upplevd tillfredsställelse och använt arbetssätt. Dessutom nyttjades 
korrelationsanalysen för att undersöka om det fanns något samband mellan upplevd 
tillfredsställelse och det spridningssätt som det använda arbetssättet har spridits på. 
 
Den deskriptiva analysen används när kvalitén på svaren skall undersökas och enligt 
Aronsson (1999) visar analysen om svarens spridning och centrering är bra. En utformning på 
frågorna där respondenten gradvis får ge uttryck för sin ståndpunkt gör att datamaterialet som 
alla svaren genererar i idealfallet skall vara normalfördelat. I undersökningen använde vi 
därför den deskriptiva analysen för att beskriva om företagen använder de olika enskilda 
delarna av Target Costing-processen. Den deskriptiva analysen nyttjades också för att 
presentera hur aspekter av Target Costing har spridits via de olika spridningssätten.  
 
Respondenternas upplevda tillfredsställelse med det använda arbetssättet och deras upplevda 
tillfredsställelse med det sätt som arbetssättet har spridits på redovisades också med hjälp av 
deskriptiv analys. Eftersom medelvärde och datamaterialets spridning är centrala mått i den 
deskriptiva analysen har vi använt dem för att beskriva datamaterialet. Det är enligt Aronsson 
(1999) nödvändigt att datamaterialet som nyttjas har största möjliga spridning och att 
variablerna inte har en alltför snedvriden fördelning för att relevanta samband skall kunna 
finnas. Standardavvikelse, som enligt Moore (2000) anger hur långt de flesta av 
datamaterialets observationer ligger från medelvärdet, nyttjas som spridningsmått i denna 
undersökning. 
 
Utifrån användningen av Target Costing-processens aspekter har vi undersökt korrelationen 
mellan användningen av Target Costing och företagens upplevda tillfredställelse med använt 
arbetssätt. Dessutom har vi utifrån spridningen av Target Costing-processens aspekter, 
utforskat korrelationen mellan de fyra olika spridningssätten och företagens upplevda 
tillfredställelse med använt arbetssätt. Korrelationen mäter enligt Moore (2000) riktningen 
och styrkan av ett linjärt samband mellan två kvantitativa variabler. Motivet till att nyttja 
korrelationsanalys är att denna analys kan ge svar på om det finns en samvarians och stark 
koppling mellan upplevd tillfredsställelse med använt arbetssätt och de olika spridningssätten.  
 
Korrelationsanalysen kan också visa styrkan på sambandet mellan använt arbetssätt och den 
upplevda tillfredsställelsen med det valda arbetssättet. Aronsson (1999) menar att en 
tillfredsställande låg signifikansnivå är önskvärt för att en korrelationsanalys skall anses vara 
relevant. Signifikansnivån anger hur stor sannolikhet det är att det erhållna resultatet beror på 
slumpen och det finns allmänt vedertagna nivåer för signifikansen. Det finns starka tendenser 
att ett beroende existerar mellan två variabler om signifikansnivån är under 10 procent. Om 
signifikansnivån är under 5 procent anses samvariationen mellan variablerna vara hög och en 
signifikansnivå som är under 1 procent innebär att variablerna har mycket hög samvariation.  
 
4.8  Metodproblem 
 
Det första problemet vi konfronterades med i denna studie var att hitta relevant litteratur för 
att den teoretiska referensramen skulle kunna utformas. Vi upplevde också svårigheter när vi 
skulle bestämma omfång, djup och fokusering på vår referensram.  
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När den teoretiska referensramen skulle produceras eftersträvade vi en beskrivning som 
förankrades av ett flertal referenser, vilket försvårades av den knapphändiga tillgången på den 
referenslitteratur som ligger till grund för uppsatsens tolkningar. När undersökningens 
datainsamling genomfördes, bland de utvalda respondenterna, lades mycket energi ner på att 
lösa problemet med att hitta de personer som hade kunskap om ämnesområdet och därmed 
kunde besvara våra frågor. Problemet var att lokalisera den person som var mest insatt i den 
ekonomistyrning som bedrivs vid företagets produktutvecklingsprocess. Ofta var företagen 
hjälpsamma och lotsade oss fram till den eller de personer som bäst kunde besvara enkäten. 
Den höga kunskapsnivån hos respondenterna kan därför ha bidragit med en positiv inverkan 
på undersökningens slutresultat eftersom risken för feltolkningar därmed kan ha reducerats 
och detta kan ha minskat nivån på felkällor.  
 
Vi hade svårt att intressera våra potentiella respondenter att delta i undersökningen. Ett 
vanligt skäl till att enkäten inte besvarades var att respondenterna ansåg att enkäten var för 
omfattande och tidskrävande. Detta är det huvudsakliga skälet till att 25 procent av svaren i 
denna undersökning är inhämtade under våren 2003 och de resterande 75 procent av svaren 
har vi erhållit under våren 2005. Av de kontaktade företagen var det fyra som inte hade någon 
produktutveckling. Ett annat motiv till det bristande intresset att medverka i undersökningen 
var att många företag ansåg att ämnesområdet behandlade konfidentiell information.  
 
Begränsningen, i form av respondenternas befattning, kan också ha minskat möjligheten att 
erhålla svar från de stora svenska tillverkningsföretagen. Om enkäten hade riktats till mer än 
tre olika befattningar inom varje tillverkningsföretag kunde svarsfrekvensen ha ökat. Valet av 
respondenternas befattning kan dock ha bidragit till att höja kvalitén på de emottagna svaren 
eftersom de, jämfört med personer som har andra befattningar, sannolikt har en högre 
kännedom om det undersökta ämnet.  
 
Flera av de respondenter, som besvarade enkäten, uppgav att de hade svårt att besvara 
frågorna eftersom deras svar baserades på subjektiva bedömningar. Förförståelsen hos 
intervjupersonerna kan därför ha haft en negativ inverkan på studien eftersom deras egna 
subjektiva åsikter kan ha påverkat de verkliga förhållandena som studien ämnar undersöka. 
Respondentens personliga värderingar kan också ha påverkat de emottagna svaren. När 
frågorna skall besvaras gör respondenten en bedömning och denna bedömning kan leda till 
feltolkningar som ger upphov till skevheter i den slutliga analysen.  
 
Flera av respondenterna uppgav att enkäten var svår att besvara eftersom verkligheten är mer 
komplex än vad enkätens svarsalternativ indikerade och därför upplevde de svarsalternativen 
som begränsande. Enkäten kunde därför ha blivit bättre om den hade kompletterats med en 
öppen fråga i anslutning till varje frågebatteri. Vi har också insett att formuleringen av frågan 
som behandlar spridning via effektivt-val perspektivet var vagt formulerad eftersom en 
respondent alltid kan hävda att det förekommer interna diskussioner inom en organisation. 
Flera frågor med mindre distinkta aspekter hade kunnat fånga upp den spridning som sker via 
effektivt-val perspektivet.  
 
En svaghet med denna undersökning är att den inte fångar alla faktorer som påverkar 
spridningen av Target Costing och dess aspekter. Studien gör inte heller anspråk på att fånga 
alla faktorer som kan förklara den tillfredsställelse som respondenten upplever. Vi kan därför 
inte dra några säkra slutsatser eftersom detta dessutom är en explorativ studie som hade ett 
fåtal respondenter.  
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4.8.1 Reliabilitet 
 
Enligt Zikmund (2000) anger reliabilitet hur exakt och säkert vi mäter det som vi avser att 
mäta. Med reliabilitet menas hur tillförlitligt det använda datamaterialet är. Zikmund (2000) 
menar att reliabilitet är ett begrepp som nyttjas när en studie är av ett deduktivt slag. Samma 
resultat skall kunna uppnås om undersökningen upprepas med utgångspunkt i samma 
angreppssätt. För att detta skall vara möjligt har vi försökt att ingående beskriva hur studien 
har genomförts. Vi har försökt öka nivån på reliabiliteten hos intervjufrågorna genom att låta 
dem bli kritiskt granskade av vår handledare innan enkäterna skickades ut. Utformningen av 
frågorna och sammanställningen av resultatet från datainsamlingen har gjorts gemensamt av 
författarna och vi hoppas att detta har ökat undersökningens reliabilitet. Respondenterna har 
dessutom haft möjlighet att ställa frågor till författarna rörande frågornas innebörd. Därmed 
torde möjligheten för missförstånd ha minskats vilket kan ha höjt reliabiliteten.  
 
4.8.2 Validitet 
 
Med validitet avses enligt Zikmund (2000) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) om 
studien verkligen mäter det som skall mätas. Graden av validitet anger enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (1997) om mätinstrumenten mäter det som avses att mätas och om 
undersökningens resultat kan generaliseras. Studien har utgått från en analysmodell där 
resultaten i tabeller visar hur mycket av olika arbetssätt som har spridits till de stora svenska 
företagen. På liknande sätt har vi i tabeller visat hur mycket av de olika arbetssätten som har 
spridits via effektivt-val-, påtvingat-val-, trend- och modeperspektivet. Dessutom presenteras i 
tabeller respondenternas svar beträffande deras tillfredsställelse med det valda arbetssättet. 
 
Med hjälp av korrelation har vi försökt belysa om det finns ett samband mellan det valda 
arbetssättet och företagens upplevda tillfredsställelse. Korrelation har också nyttjats för att 
utforska om det finns ett samband mellan det sätt som Target Costing har spridits på och 
företagens upplevda tillfredsställelse. Korrelationen, som är mått på sambandets styrka, har 
tolkats varvid slutsatser har dragits. Av denna anledning borde vi ha mätt det som vårt syfte 
angav. En hög validitet har också erhållits via de generellt formulerade frågorna som använts i 
frågeformuläret och att de neutrala frågorna i frågeformuläret är kopplade till vår 
problemformulering.  
 
Denna studie ger inte en komplett bild av vad som påverkar spridningen av Target Costing 
och dess aspekter eftersom det finns flera referensramar som kan användas för att beskriva 
teorin för spridning. Den ger inte heller en komplett karta över vad som påverkar företagens 
upplevda nytta eftersom detta är subjektivt för varje organisationsmedlem och vi har endast 
nyttjat svar från en person inom varje organisation. 
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5  RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel behandlas respondenternas empiriska svar och resultaten jämförs med den 
teoretiska referensramen via en analys. Presentationen av resultaten som emaneras från vår 
analys baseras på den analysmodell som har presenterats i teorikapitlets sista sektion. 
 
5.1  Användning av Target Price 
 
Tabell 5.1 demonstrerar att respondenterna i hög grad använde de olika komponenterna som 
enligt Ax och ask (1995) ingår vid fastställande av Target Price. På samtliga frågor tyder dock 
datamaterialets spridning på att det fanns stora skillnader, i nyttjandet av Target Price, mellan 
enskilda respondenter. Standardavvikelserna indikerar också att det förekom variationer på 
svaren från majoriteten av respondenterna. Detta resultat är intressant eftersom Cooper och 
Slagmulder (1999) hävdar att fastställandet av priset på en produkt är väldigt viktigt ur 
konkurrenssynpunkt. Vi hade därför förväntat oss att svaren skulle vara mer likartade bland 
de olika respondenterna. Vi tror att detta resultat kan bero på skillnader i konkurrensintensitet 
som kan förekomma mellan de företag som i huvudsak sålde till huvudleverantörer och de 
som sålde direkt till slutleverantörer. I nedanstående tabell visar medelvärdena att 
respondenterna, vid fastställande av Target Price, i relativt stor utsträckning, använde 
marknadsundersökningar för att ta reda på kundernas efterfrågan på en produkts kvalitet och 
funktionalitet. Resultatet är inte överraskande eftersom Ansari och Bell (1997) menar att 
denna komponent är central när Target Price skall fastställas. Respondenterna nyttjade också, 
i relativt stor utsträckning, analyser av konkurrentprodukternas styrkor och svagheter samt 
uppskattningar av en produkts marknadsandelar på olika marknader. Detta resultat är rimligt 
eftersom dessa komponenter är viktiga för att det fastställda Target Price skall leda till att ett 
företags mål uppnås. De största variationerna fanns på frågan om respondenterna, när de skall 
fastställa Target Price, använde marknadsundersökningar för att ta reda på vad kunden var 
beredd att betala för produkten vilket kan bero på att en stor del av respondenterna tyckte att 
detta är svårt att genomföra.  
 
Tabell 5.1:  Användning av Target Price. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medel värde N Vid fastställande av prissättning 
för produkter genomför vi inom 

företaget… 

Marknadsundersökningar av 
kundernas efterfrågan på kvalitet 

och funktionalitet 

Marknadsundersökningar för att ta 
reda på vad kunden är beredd att 

betala för produkten 

Marknadsundersökningar för att ni 
skall kunna uppskatta den framtida 

efterfrågan 

Analyser av 
konkurrentprodukternas styrkor och 

svagheter 

Uppskattningar av marknadsandelar 
på olika marknader 

22 

22 

22 

22 

22 

2 - 5 

1 - 5 

1 - 5 

2 - 5 

1 - 5 

3,05 

3,91 

4,09 

3,27 

3,73 

0,87 

1,13 

1,03 

0,97 

0,94 
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5.2 Spridning av Target Price 
 
I tabell 5.2 framkommer det tydligt att spridningen av Target Price hade skett via en 
kombination av effektivt-val-, påtvingat-val-, trend- och modeperspektivet. Datamaterialets 
spridning indikerar dock att detta hade skett på olika sätt till de enskilda respondenterna. Vi 
anser att detta resultat är rimligt eftersom Abrahamson (1991) och Malmi (1999) menar att för 
vissa innovationer kan en enskild teori förklara spridningen men vissa innovationer kan kräva 
en kombination av flera perspektiv för att förklara en innovations spridning. Den dominerande 
delen av respondenterna menade dock att spridningen av Target Price, i relativt stor 
utsträckning, hade skett via effektivt-val perspektivet. Detta resultat tycker vi är skäligt 
eftersom det är sannolikt att företagen själva hade en stor kunskap om hur prissättningen av 
produkterna skall ske. Resultatet är intressant eftersom detta innebär att respondenterna själva, 
i stor utsträckning, hade tagit ett eget initiativ att använda det valda arbetssättet som de 
nyttjade vid fastställande av Target Price. Detta verifieras också av Abrahamson (1991) och 
Malmi (1999) som hävdar att effektivt-val perspektivet baseras på att en organisation fritt och 
oberoende kan välja att anta en administrativ teknologi. De menar också att organisationer är 
relativt säkra på sina mål och hur administrativa teknologier kan bidra till att uppnå dessa mål.  
 
De största variationerna kring medelvärdena fanns på frågan om det arbetssätt som nyttjas vid 
fastställande av Target Price hade uppstått på grund av att det har funnits tvång från 
moderbolag, leverantörer eller dylikt. Vi menar att ett skäl till att dessa variationer förekom 
kan vara att de respondenter som sålde till mäktiga slutkunder, i större utsträckning än de som 
sålde till underleverantörer, blev tvingade till att använda ett arbetssätt för att fastställa Target 
Price. Denna möjlighet styrks också av Malmi (1999) som hävdar att en mäktig kund kan 
kräva att en organisation använder en specifik administrativ teknologi. 
 
Tabell 5.2:  Spridning av Target Price. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Upplevd tillfredsställelse med Target Price 
 
Merparten av respondenterna upplevde tillfredsställelse med det arbetssätt som de nyttjade 
vilket också bekräftas av Tabell 5.3. Majoriteten av respondenterna hade därför i mycket liten 
utsträckning funderat på att byta arbetssätt.  

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medelvärde N Har arbetssätten som nyttjas vid 
fastställandet av prissättning 
uppstått på grund av att… 

Det har förts interna diskussioner i 
företaget 

 
Det har funnits tvång från 

moderbolag, leverantörer eller 
dylikt 

Samråd med konsulter eller 
universitet lett fram till detta 

 

Påverkan från massmedia 
(tidningar, tv, radio m.m.) 

 

Andra företag i branschen använder 
det eller har föreslagit det 

 

22 

22 

22 

22 

22 

2 - 5 

1 - 4 

1 - 3 

1 - 3 

1 - 4 

2,09 

4,09 

1,32 

1,45 

2,14 

0,97 

1,11 

0,67 

0,57 

0,94 
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Datamaterialets spridning och svarens standardavvikelse verifierar också detta. Vi tror att 
detta kan bero på att respondenterna själva hade valt arbetssätt och detta bekräftas också av 
Abrahamson (1991) som påstår att det är rimligt att anta att företag som adopterar en 
innovation via effektivt-val perspektivet har en hög tillfredsställelse med arbetssättet eftersom 
de själva har valt det använda arbetssättet. 
 
Tabell 5.3:  Upplevd tillfredsställelse med Target Price. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Koppling mellan upplevd tillfredsställelse och användningen av Target Price 

samt koppling mellan upplevd tillfredsställelse och det spridningssätt som 
användningen av Target Price har spridits på 

 
I tabell 5.4 visas de kopplingar som var signifikanta i regressionen av Target Price. De 
respondenter som nyttjade marknadsundersökningar för att ta reda på vad kunden var beredd 
att betala för produkten funderade också på att byta det arbetssätt som de nyttjade vid 
fastställandet av Target Price. Denna samvariation har en hög signifikans vilket innebär att det 
är liten chans att resultatet beror på slumpen. Resultatet är naturligt med tanke på den 
samvarians som förekommer på dessa svar. Detta förvånade oss eftersom vi hade förväntat 
oss ett samband av motsatt karaktär mellan dessa två frågor eftersom Cooper och Slagmulder 
(1999) menar att marknadsundersökningar hjälper till att utforma produktens egenskaper och 
funktioner, vilka skall stämma överens med den övergripande strategin och med Target Price. 
En tänkbar förklaring kan vara att resultatet av en marknadsundersökning beror på många 
faktorer vilket gör att respondenterna kan ha upplevt en otillfredsställelse med detta arbetssätt. 
 
De företag som analyserade konkurrentprodukternas styrkor och svagheter var nöjda med det 
arbetssätt som de nyttjade när de fastställde Target Price. Även detta samband hade en hög 
signifikans. Denna koppling hade en hög korrelation och den är mycket intressant eftersom 
detta implicerar att konkurrensanalys är ett bra sätt att använda för att ta reda på de 
egenskaper och funktioner som efterfrågas på en produkt. Ax och Ask (1995) menar att det är 
viktigt att veta hur en konkurrents produkt värderas och till detta kan en konkurrensanalys 
användas. Detta borde kunna innebära att det arbetssätt som respondenterna använde vid 
fastställande av Target Price var imitativt och således hade spridits via trendperspektivet. Vi 
fann dock inget starkt signifikant samband för denna hypotes. 
 
Resultaten från respondenternas svar visade att det fanns ett svagt signifikant samband mellan 
uppskattning av marknadsandelar på olika marknader och funderingar på att byta arbetssätt 
vid fastställande av Target Price. Detta resultat kan tyda på att en uppskattning av 
marknadsandelen för en produkt inte gav tillräcklig information för att fastställa ett Target 
Price som möjliggör att målsättningen för en produkt skulle kunna uppnås. Drury (1996) 
hävdar dock att det av strategiska skäl kan vara bra att uppskatta en produkts marknadsandel 
men att detta inte är nödvändigt. 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medelvärde N Angående fastställande av 
prissättning för produkter… 

Har ni funderat på att byta något av 
arbetssätten ni använder vid 
prissättning av nya produkter 

Hur nöjd är ni med det arbetssätt 
som ni använder vid prissättning av 

nya produkter 

22 

22 

1 - 3 

2 - 5 3,5 

1,86 0,89 

0,74 
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De respondenter som fastställde Target Price på grund av att universitet och konsulter hade 
rekommenderat detta eller efter påverkan av massmedia var inte nöjd med det valda 
arbetssättet. Denna koppling hade också en svag signifikansnivå. Detta kan bero på att 
universitet, konsulter eller massmedia har rekommenderat standardiserade lösningar som inte 
är kundanpassade. Abrahamson (1991) bekräftar att det är osäkert om spridning av 
administrativa modeller via modeperspektivet är effektiva för adopteraren eftersom 
universitet, konsulter eller massmedia kan bidra till att sprida både effektiva och ineffektiva 
innovationer. 
 
Tabell 5.4:  Kopplingar mellan Target Price och upplevd tillfredsställelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Signifikant<0,10 ** = Hög signifikans<0,05 *** = Mycket hög signifikans<0,01 
 
5.5  Användning av Target Profit 
 
Frågorna som berörde användningen av Target Profit gav ett intressant resultat. I Tabell 5.5 
framgår det tydligt att de olika aspekterna, som enligt Cooper och Slagmulder (1999) bör ingå 
vid fastställande av Target Profit, nyttjades av respondenterna. Datamaterialets spridning och 
standardavvikelse indikerar dock att det fanns stora skillnader mellan de olika respondenterna 
beträffande i vilken grad som aspekterna nyttjades till att fastställa Target Profit. Detta 
resultat hade vi förväntat oss eftersom Cooper och Slagmulder (1999) menar att det vid 
fastställande av Target Profit krävs att ett företag tar hänsyn till alla de aspekter som frågorna 
i tabell 5.5 behandlar. De hävdar också att aspekterna kan användas i varierande grad vilket 
därmed kan förklara den höga nivån på datamaterialets spridning och standardavvikelse.  
 
Medelvärdena i tabellen visar att respondenterna, vid fastställande av Target Profit, främst tog 
hänsyn till framtida investeringskrav och kostnader, framtida marknadstillväxten samt den 
långsiktiga lönsamhetsstrategin. Vi menar att resultatet indikerar att respondenterna därmed 
prioriterade den långsiktiga vinstmarginalen framför den kortsiktiga.  
 

Har ni funderat på att byta något 
av arbetssätten ni använder vid 
prissättning av nya produkter 

Marknadsundersökningar för att 
ta reda på vad kunden är beredd 

att betala för produkten 

Analyser av 
konkurrentprodukternas styrkor 

och svagheter 

Uppskattningar av 
marknadsandelar på olika 

marknader 

Samråd med konsulter eller 
universitet lett fram till detta 

 
Påverkan från massmedia 
(tidningar, tv, radio m.m.) 

 

0,53 ** 

 

0,30* 

 

 

Hur nöjd är ni med det arbetssätt 
som ni använder vid prissättning 

av nya produkter 

Korrelation Korrelation 

 

- 0,38* 

0,53** 

- 0,40* 

 Vid fastställande 
av prissättning 
för produkter 

genomför vi inom 
företaget… 

Har arbetssätten 
som nyttjas vid 
fastställande av 

prissättning 
uppstått på grund 

av att… 
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Detta överensstämmer med Cooper och Slagmulder (1999) som framhåller att syftet med 
Target Costing är att bestämma det vinstkrav på produkterna som leder till att de långsiktiga 
vinstmålen uppnås. Svaren från respondenterna var mycket varierade när det gäller frågan om 
respondenterna, när de skall fastställa Target Profit, beaktade framtida investeringskrav och 
kostnader vilket kan bero på att respondenterna tyckte att det var svårt att bedöma detta vid 
fastställande av Target Profit. En förklaring till detta kan enligt Cooper och Slagmulder 
(1999) också vara att endel av respondenterna förlitade sig på att anpassa de enskilda 
produkternas vinstmarginal efter den rådande marknadstillväxten för att uppnå sina vinstmål. 
 
Tabell 5.5:  Användning av Target Profit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Spridning av Target Profit 
 
I tabell 5.6 visar resultaten att spridningen av Target Profit har skett via en kombination av 
effektivt-val-, påtvingat-val-, trend- och modeperspektivet. Detta har dock skett på olika sätt 
till de enskilda respondenterna vilket kan utläsas av datamaterialets spridning. Target Profits 
spridning har dock enligt majoriteten av respondenterna, i relativt stor utsträckning, skett via 
effektivt-val perspektivet. Eftersom det är rimligt att företag själva har en stor kunskap om hur 
fastställda vinstmål skall uppnås hade vi förväntat oss detta resultat. Resultatet är intressant 
eftersom detta kan tyda på att det finns prestationsglapp mellan de fastställda målen och det 
presterade målen bland respondenterna. Denna möjlighet stöds också av Abrahamson (1991) 
som menar att spridningen av ekonomistyrningsinnovationer tenderar att ske via effektivt-val 
perspektivet i vinstgenererande organisationer för att minska förekomsten av prestationsglapp. 
 
De största variationerna kring medelvärdet fanns på frågan om spridningen har skett genom 
tvång från moderbolag, leverantörer eller dylikt. Detta tyder på att det kan ha förekommit 
stora skillnader i respondenternas möjligheter att välja arbetssätt. Detta bekräftas av Malmi 
(1999) som påstår att när spridning av en administrativ teknologi sker via påtvingat-val 
perspektivet har den organisation som adopterar innovationen inte något val och därmed kan 
företag hindras från, eller uppmuntras till, att införa innovationer som ökar effektiviteten. 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medel värde N Vid fastställande av 
vinstmarginal för produkter tar 
vi inom företaget hänsyn till… 

Framtida investeringskrav och 
kostnader 

Framtida förändringar av 
produktens försäljningspris 

Lönsamheten hos övriga produkter i 
produktsortimentet 

Den förväntade marknadstillväxten 

Företagets kortsiktiga 
lönsamhetskrav 

22 

22 

22 

22 

22 

2 - 5 

1 - 5 

2 - 5 

3 - 5 

1 - 5 

3,14 

3,95 

3,68 

3,41 

3,41 

1,17 

1,08 

0,96 

0,72 

0,96 

Företagets långsiktiga 
lönsamhetsstrategi 

22 4,45 0,74 2 - 5 
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Tabell 5.6:  Spridning av Target Profit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Upplevd tillfredsställelse med Target Profit 
 
Majoriteten av respondenterna hade inte funderat på att byta något av arbetssätten vid 
fastställandet av Target Price vilket visas i Tabell 5.7. Merparten av respondenterna var, i viss 
utsträckning, nöjd med det arbetssätt som de nyttjade. Respondenternas svar uppvisade dock 
stora variationer kring medelvärdet beträffande om de hade funderat på att byta 
vinstmarginalmetod. Datamaterialets spridning var också stor vilket kan bero på att den 
upplevda tillfredsställelsen påverkades av om spridningen bland respondenterna till stor del 
hade skett via påtvingat-val perspektivet vilket svaren i föregående sektion har pekat på. Detta 
verifieras också av Abrahamson (1991) som påstår att en administrativ teknologi som sprids 
via påtvingat-val perspektivet kan vara både effektiv och ineffektiv och detta implicerar att 
det är osäkert om adopteraren blir tillfredsställd om innovationer sprids via detta perspektiv. 
 
Tabell 5.7:  Upplevd tillfredsställelse med Target Profit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Koppling mellan upplevd tillfredsställelse och användningen av Target Profit 

samt koppling mellan upplevd tillfredsställelse och det spridningssätt som 
användningen av Target Profit har spridits på 

 
Resultaten i tabell 5.8 visar att de respondenter som tog hänsyn till framtida vinstkrav och 
kostnader vid fastställande av produkternas vinstmarginal funderade på att byta arbetssätt. 
Mellan dessa frågor fanns ett signifikant samband.  

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medelvärde N Har arbetssätten som nyttjas vid 
fastställande av vinstmarginal 

uppstått på grund av att… 

Det har förts interna diskussioner i 
företaget 

 
Det har funnits tvång från 

moderbolag, leverantörer eller 
dylikt 

Samråd med konsulter eller 
universitet lett fram till detta 

 

Påverkan från massmedia 
(tidningar, tv, radio m.m.) 

 

Andra företag i branschen använder 
det eller har föreslagit det 

 

22 

22 

22 

22 

22 

3 - 5 

1 - 5 

1 - 3 

1 - 2 

1 - 4 

3,05 

4,18 

1,27 

1,45 

1,64 

0,66 

1,17 

0,60 

0,46 

0,90 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medelvärde N Angående fastställande av 
vinstmarginal för produkter… 

Har ni funderat på att byta 
vinstmarginalmetod 

 
Hur nöjd är ni 

vinstmarginalmetoden 
 

22 

22 

1 - 5 

2 - 5 3,5 

1,95 1,17 

0,67 
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Vi menar att detta är förvånande eftersom Ansari och Bell (1997) menar att Target Costing 
kan tillfredsställa ett företags behov av att hålla de eskalerande kostnaderna för 
produktutveckling på en låg nivå. Cooper och Slagmulder (1999) menar också att en produkts 
totala lönsamhet bör beaktas när Target Profit skall fastställas. Resultatet kan bero på att det 
på grund av osäkerhet kan vara svårt att inkludera de framtida lönsamhetskraven. 
 
De företag som tog hänsyn till lönsamheten hos övriga produkter i produktsortimentet vid 
fastställande av vinstmarginal funderade inte på att byta vinstmarginalmetod utan 
respondenterna var nöjda med deras vinstmarginalmetod. Det fanns en signifikant koppling 
mellan dessa frågor. Vi hade förväntat oss detta resultat eftersom Ansari och Bell (1997) 
hävdar att Target Costing möjliggör att ett företag kan erhålla en tillfredsställande lönsamhet 
samtidigt som marknadens behov tillgodoses. 
 
Det fanns också en hög signifikans på sambandet mellan hänsynstagande till företagets 
kortsiktiga lönsamhetskrav och frånvaron av funderingar att byta arbetssätt. Detta resultat 
hade vi inte förutsett eftersom fastställande av Target Profit skall leda fram till att de 
långsiktiga vinstmålen uppnås. Vi anser dock att resultatet är rimligt eftersom Cooper och 
Slagmulder (1999) menar att en produkts totala lönsamhet under hela dess livscykel bör 
beaktas vid fastställande av Target Profit. 
 
Det fanns en signifikant koppling mellan hänsynstagande till den långsiktiga 
lönsamhetsstrategin och nöjdheten med vinstmarginalmetoden. Detta kan bero på att 
fastställandet av Target Profit enligt Cooper och Slagmulder (1999) primärt är avsett för att 
uppnå det långsiktiga lönsamhetskravet och således är denna koppling ingen överraskning. 
 
Tabell 5.8:  Kopplingar mellan Target Profit och upplevd tillfredsställelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Signifikant<0,10 ** = Hög signifikans<0,05 *** = Mycket hög signifikans<0,01 
 

Har ni funderat på att byta 
vinstmarginalmetod 

Lönsamheten hos övriga 
produkter i produktsortimentet 

Företagets kortsiktiga 
lönsamhetskrav 

Företagets långsiktiga 
lönsamhetsstrategi 

Påverkan från massmedia 
(tidningar, tv, radio m.m.) 

Andra företag i branschen 
använder det eller har föreslagit 

det 

- 0,32* 

- 0,45** 

 

0,38* 

0,43** 

Hur nöjd är ni med 
vinstmarginalmetoden 

Korrelation Korrelation 

0,38* 
 

- 0,31* 

 

- 0,31* 

0,33* 

Vid fastställande 
av vinstmarginal 
för produkter tar 
vi inom företaget 

hänsyn till… 

Har arbetssätten 
som nyttjas vid 
fastställande av 
vinstmarginal 

uppstått på grund 
av att… 

0,31*  Framtida investeringskrav och 
kostnader 
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Tabell 5.8 visar att när spridningen av vinstmarginalmetod hade skett via modeperspektivet 
innebar detta att funderingar fanns på att byta vinstmarginalmetod samtidigt som det fanns ett 
missnöje med den använda vinstmarginalmetoden. Dessa samband var signifikant. Resultatet 
kan bero på att det är osäkert om administrativa modeller som sprids via modeperspektivet är 
effektiva för adopteraren vilket också bekräftas av Malmi (1999). 
 
Vi kan konstatera att det fanns en hög signifikans på sambandet mellan förekomsten av 
spridning av vinstmarginalmetod via trendperspektivet och funderingar på att byta 
vinstmarginalmetod. Det fanns också en signifikant koppling mellan spridning av 
vinstmarginalmetod via trendperspektivet och missnöje med den använda 
vinstmarginalmetoden. Vi menar att dessa svar inte var oväntade när adoptering av en 
administrativ teknologi sker via trendperspektivet. Detta beror enligt Abrahamson (1991) på 
att besluten om vilken administrativ teknologi som skall adopteras inte fattas rationellt och att 
spridning via detta perspektiv primärt tenderar att ske till icke vinstgenererande 
organisationer. 
 
5.9  Användning av Target Cost 
 
I tabell 5.9 framkommer att majoriteten av de stora svenska tillverkningsföretagen menade att 
de under produktutvecklingsprocessen, i relativt stor utsträckning, fastställde ett kostnadstak 
för att säkerställa att önskad marginal hos produkten uppnåddes. Resultatet var naturligt med 
tanke på det som har framkommit av frågorna som behandlade Target Price och Target Profit. 
Detta överensstämmer med Ax och Ask (1995) som menar att skillnaden mellan Target Price 
och Target Profit utgör Target Cost som bestäms i Target Costing-processens tredje moment. 
Datamaterialets spridning tyder dock på att det förekom stora skillnader i tillämpningen av 
Target Cost mellan de olika enskilda tillverkningsföretagen. 
 
Tabell 5.9:  Användning av Target Cost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10  Användning av tidsskede 
 
Det tidsskede som nyttjades för att fastställa aspekterna av Target Costing-processen visade 
sig stämma väl överens med den teoretiska referensramen. Medelvärdena i tabell 5.10 visar att 
detta skedde tidigt under produktutvecklingsprocessen. Resultatet kan bero på att 
respondenterna beaktade kostnadslåsningsfenomenet i sin produktutveckling vilket är inte 
överraskande med tanke på Target Costing-processens egentliga syfte.  
 
Ett annat skäl till detta resultat kan vara att tillverkningsföretagen ville minska tidsåtgången 
vid produktutvecklingen. Denna möjlighet bekräftas också av Ansari och Bell (1997). Det 
tidsskede som nyttjades stämmer väl överens med Ax och Ask (1995) som påstår att under idé 
och planerings-, grunddesign- och detaljdesignfasen, som är de tre faserna som en produkt 
passerar vid dess utveckling, fastställs Target Cost med hjälp av Target Price och Target 
Profit.  

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medel värde N Vid produktutvecklingsprocessen 
fastställer vi inom företaget ett 

kostnadstak… 

För att säkerställa att önskad 
marginal hos produkten uppnås 

22 2 - 5 3,64 0,90 
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Datamaterialets spridning visar också att det förekom små skillnader mellan de enskilda 
respondenterna. Standardavvikelsen visar att det inte förekom några anmärkningsvärda 
variationer på dessa frågor. Detta resultat kan emellertid förklaras av Ax och Ask (1995) som 
menar att vid fastställande av Target Costing-processens olika aspekter kan en produkt gå 
igenom de olika utvecklingsfaserna vid olika tidpunkter under utvecklingsprocessen. 
 
Tabell 5.10:  Användning av tidsskede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11 Spridning av Target Cost och tidsskede 
 
Svaren beträffande hur spridningen av Target Cost och spridningen av det tidsskede som 
nyttjades under produktutvecklingsprocessen presenteras i tabell 5.11. Resultaten indikerar att 
detta har skett via en kombination av spridningssätt men att det primärt har skett via effektivt-
val perspektivet. Även om datamaterialet tyder på att spridningen av Target Cost och det 
använda tidsskedet har skett på olika sätt fanns det ett tydligt spridningsmönster. Vi anser att 
detta kan bero på att respondenterna har stor kännedom om hur kostnadseffektivitet skall 
uppnås vid produktutveckling och att de själva kunde välja vilken metod som de vill använda. 
Detta stöds också av Abrahamson (1991) som hävdar att effektivt-val perspektivet innebär att 
organisationer själva avgör spridningen och förkastandet av innovationer. 
 
Tabell 5.11:  Spridning av Target Cost och tidsskede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medel värde N I vilket tidsskede under 
produktutvecklingen fastställer vi 

inom företaget… 

Den önskade lönsamhetsmarginalen 
hos produkten 

Försäljningspriset som den nya 
produkten skall ha på marknaden 

Det kostnadstak som produkten får 
produceras till 

22 

22 

22 

2 - 3 

2 - 5 

2 - 3 

2,77 

2,36 

2,59 

0,49 

0,75 

0,50 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medelvärde N Har Target Cost och det valda 
tidsskedet som nyttjas uppstått 

på grund av att… 

Det har förts interna diskussioner i 
företaget 

 
Det har funnits tvång från 

moderbolag, leverantörer eller 
dylikt 

Samråd med konsulter eller 
universitet lett fram till detta 

 

Påverkan från massmedia 
(tidningar, tv, radio m.m.) 

 

Andra företag i branschen använder 
det eller har föreslagit det 

 

22 

22 

22 

22 

22 

2 - 5 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 2 

1 - 4 

2,50 

4,14 

1,23 

1,73 

1,77 

0,89 

0,86 

0,94 

0,43 

0,81 
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5.12 Upplevd tillfredsställelse med Target Cost och tidsskede 
 
Medelvärdet i tabell 5.12 visar att respondenterna upplevde att de i huvudsak var nöjda med 
användningen av Target Cost och med det tidsskede som nyttjades för att fastställa Target 
Costing-processens aspekter. Datamaterialets spridning tyder dock på att det fanns stora 
skillnader bland svaren vilket förvånar oss eftersom Target Costing enligt Ansari och Bell 
(1997) kan tillfredsställa ett företags behov av snabbare produktutveckling. 
 
Tabell 5.12:  Upplevd tillfredsställelse med Target Cost och tidsskede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.13 Koppling mellan upplevd tillfredsställelse och användningen av Target Cost och 

tidsskede samt koppling mellan upplevd tillfredsställelse och det spridningssätt 
som Target Cost och använt tidsskede har spridits på 

 
Enligt svaren från respondenterna, som visas i tabell 5.13, fanns det ett signifikant samband 
mellan fastställande av Target Cost vid produktutvecklingsprocessen och frånvaron av 
funderingar av att ändra det tidsskede när detta gjordes. Dessutom var respondenterna nöjda 
med processen som användes för att fastställa Target Cost och denna koppling hade en 
mycket hög signifikans och en hög korrelation.  
 
Resultatet tyder på att tillverkningsföretagen upplevde en stor tillfredsställelse med att 
fastställa Target Cost tidigt i produktutvecklingsprocessen. Vi tror att detta kan bero på att 
detta förbättrar möjligheten att skapa lönsamma produkter eftersom Drury (1996) påstår att 
Target Costing-processens kostnadsstyrande effekt är störst när produkten befinner sig tidigt i 
utvecklingsstadiet. 
 
Ett signifikant samband var att de företag som nyttjade sitt valda tidsskede för att fastställa 
aspekterna av Target Costing-processen beroende på att massmedia hade påverkat dem hade 
funderat på att byta sitt valda tidsskede. Detta signifikanta samband gällde också när det valda 
tidsskedet hade spridits beroende på att andra företag i branschen använder det eller hade 
föreslagit det. Vi menar att frånvaron av tillfredsställelse som respondenterna upplever kan 
bero på att imitation av de metoder som nyttjas av andra företag i branschen inte 
nödvändigtvis kreerar tillfredsställelse för det imiterande förtaget. 
 
Dessutom kan påverkan av massmedia göra att ett företag köper en 
ekonomistyrningsinnovation som inte är anpassade till det enskilda företaget. Detta påstående 
verifieras också av Abrahamson (1991) som hävdar att spridning av innovationer via trend- 
eller modeperspektivet understödjer spridningen av administrativa teknologier även till de 
adopterare som inte har någon nytta av dem. 
 
 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medelvärde N Angående tidsskedet som ni 
använder vid 

produktutvecklingen… 

Har ni funderat på att ändra 
tidsskedet som ni använder vid 
utvecklingen av nya produkter 

Hur nöjd är ni med processen som 
ni använder vid utvecklingen av 

nya produkter 

22 

22 

1 - 3 

2 - 5 3,68 

2,00 0,69 

0,72 
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Tabell 5.13:  Kopplingar mellan Target Cost, tidsskede och upplevd tillfredsställelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Signifikant<0,10 ** = Hög signifikans<0,05 *** = Mycket hög signifikans<0,01 
 
5.14  Användning av Value Engineering 
 
Medelvärdena i tabell 5.14 indikerar att respondenterna vid konstruktionsfasen i 
utvecklingsprocessen primärt fokuserade på att identifiera de produktegenskaper som 
kunderna ansåg som viktiga. Vi menar att resultatet är naturligt eftersom detta påverkar en 
produkts framtida succé vilket också bekräftas av Monden (2000) som hävdar att en analys av 
produktens funktioner kan identifiera vilka funktioner som kunderna anser är nödvändiga. 
 
Respondenterna fokuserade dock även på att lägga större kostnader på dessa egenskaper samt 
på att eliminera de egenskaper som kunderna inte ansåg ge produkten något mervärde. Detta 
svar var inte oväntat eftersom Monden (2000) hävdar att Value Engineering är ett av de mest 
effektiva verktygen när syftet är att i utvecklingsstadiet kontrollera sina kostnader och 
samtidigt uppnå högre kvalitet i befintliga eller nya produkter.  
 
Datamaterialets spridning visar att det förekom skillnader i det arbetssätt som används av de 
enskilda respondenterna men standardavvikelsen visar dock att flertalet av respondenterna 
arbetade på ett liknande sätt. Detta tyder på ett imitativt beteende bland de tillfrågade 
företagen. 
 
Tabell 5.14:  Användning av Value Engineering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har ni funderat på att ändra 
tidsskedet 

För att säkerställa att önskad 
marginal hos produkten uppnås 

Påverkan från massmedia 
(tidningar, tv, radio m.m.) 

 
Andra företag i branschen 

använder det eller har föreslagit 
det 

- 0,38* 

0,34* 

Hur nöjd är ni med processen 

Korrelation Korrelation 

 

 

0,55*** Vid produkt-
utvecklings-

processen 
fastställer vi inom 

företaget ett 
kostnadstak… 

 

Har det valda 
tidsskedet som 

nyttjas vid 
produkt-

utveckling 
uppstått på grund 

av att… 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medel värde N Vid konstruktionsfasen i 
utvecklingen av produkter 

fokuserar vi inom företaget på… 

Att identifiera de egenskaper hos 
produkten som kunderna anser som 

viktiga 

Att lägga större kostnader på de 
egenskaper som kunderna 

efterfrågar 

Att eliminera de egenskaper som 
kunderna anser inte ger produkten 

något mervärde 

22 

22 

22 

2 - 5 

3 - 5 

2 - 5 

3,82 

4,55 

3,82 

0,74 

0,80 

0,96 

0,32* 
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5.15 Spridning av Value Engineering 
 
I tabell 5.15 indikerar datamaterialets spridning att en kombination av spridningssätt kan 
förklara spridningen av Value Engineering. Det fanns dock ett tydligt mönster eftersom 
majoriteten av respondenterna menade att användningen av Value Engineering, i relativt stor 
utsträckning, hade uppstått på grund av att det förts interna diskussioner i företaget. Detta 
resultat är rimligt eftersom Value Engineering innebär att de berörda parterna inom ett företag 
försöker minska kostnaderna genom att analysera och ifrågasätta produkt, 
tillverkningsförhållande och samarbetet med underleverantörerna vilket till stor del kan ske 
via interna diskussioner. Resultatet verifieras av Abrahamson (1991) och Malmi (1999) som 
hävdar att spridning via effektivt-val perspektivet innebär att företag tar ett eget initiativ till 
att använda ny teknologi. Datamaterialets spridning uppvisar att det förekom stora skillnader 
för hur spridningen hade skett till de olika enskilda respondenterna. Standardavvikelsen 
uppvisar dock att variationerna för huvuddelen av respondenterna var störst beträffande 
svaren som angav att spridningen av Value Engineering hade uppstått beroende på att andra 
företag i branschen använder det eller har föreslagit det. En tänkbar förklaring till denna 
variation kan vara att det fanns stora skillnader bland huvuddelen av respondenterna 
beträffande deras personalomsättning vilket kan påverka ett enskilt företags kännedom om 
vilka arbetsmetoder andra företag i branschen använder. 
 
Tabell 5.15:  Spridning av Value Engineering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.16 Upplevd tillfredsställelse med Value Engineering 
 
Tabell 5.16 demonstrerar att huvudparten av de svenska tillverkningsföretagen menade att de, 
i mycket liten utsträckning, hade funderat på att ändra sättet som Value Engineering nyttjas på 
vid utvecklingen av nya produkter i konstruktionsfasen. Detta verifieras också genom att den 
klart dominerande andelen respondenter var, i relativt stor utsträckning, nöjd med Value 
Engineering. Datamaterialets spridning och förekomsten av en liten standardavvikelse tyder 
på att denna uppfattning delas av huvuddelen av respondenterna. Resultaten är inte 
överraskande eftersom Cooper och Slagmulder (1997) hävdar att Value Engineering är 
nyckeln till att uppnå Target Cost. 
 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medelvärde N Har arbetssätten som nyttjas vid 
konstruktionsfasen uppstått på 

grund av att… 

Det har förts interna diskussioner i 
företaget 

 
Det har funnits tvång från 

moderbolag, leverantörer eller 
dylikt 

Samråd med konsulter eller 
universitet lett fram till detta 

 

Påverkan från massmedia 
(tidningar, tv, radio m.m.) 

 

Andra företag i branschen använder 
det eller har föreslagit det 

 

22 

22 

22 

22 

22 

2 - 5 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 5 

1 - 5 

2,14 

4,18 

1,45 

1,68 

1,91 

0,80 

1,08 

0,95 

0,91 

1,19 
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Tabell 5.16:  Upplevd tillfredsställelse med Value Engineering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.17 Koppling mellan upplevd tillfredsställelse och användningen av Value 

Engineering samt koppling mellan upplevd tillfredsställelse och det 
spridningssätt som användningen av Value Engineering har spridits på 

 
Tabell 5.17 tydliggör att det fanns en hög korrelation mellan fundering på att byta arbetssätt i 
konstruktionsfasen av nya produkter och fokusering på att lägga större kostnader på de 
egenskaper som kunderna efterfrågar. Denna koppling hade också en mycket hög signifikans. 
Detta kan bero på att respondenterna upplevde att det är svårt att ifrågasätta produkternas 
funktioner. När Value Engineering nyttjas fastställs enligt Monden (2000) vilka tre kritiska 
faktorer som, ur kundernas synvinkel, är nödvändiga för produkten. Dessa är produktens 
kostnad, kvalité och timing. Genom en kompromiss mellan dessa tre kritiska faktorerna 
fastställs de egenskaper som är nödvändiga för produktens funktionalitet. Det fanns också en 
hög korrelation och en mycket starkt signifikant samband mellan hur nöjd respondenterna var 
med arbetssättet som nyttjas i konstruktionsfasen vid utvecklingen av nya produkter och 
spridning av Value Engineering via trendperspektivet. Denna koppling är intressant eftersom 
detta kan bero på att konsulter och universitet, som har rekommenderat arbetssättet, kan ha 
hjälpt tillverkningsföretagen vid tillämpningen av Value Engineering. Abrahamson (1991) 
menar dock att det finns en risk att spridning av innovationer via trendperspektivet kan 
understödja spridningen av administrativa teknologier även till de adopterare som inte har 
någon nytta av dem.  
 
Tabell 5.17: Kopplingar mellan Value Engineering och upplevd tillfredsställelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Signifikant<0,10 ** = Hög signifikans<0,05 *** = Mycket hög signifikans<0,01 

Standard avvikelse Data 
materialets 
spridning 

Medelvärde N Angående konstruktionsfasen i 
utvecklingen av era produkter… 

Har ni funderat på att ändra 
arbetssätt i konstruktionsfasen vid 

utvecklingen av nya produkter 

Hur nöjd är ni med arbetssättet ni 
nyttjar i konstruktionsfasen vid 
utvecklingen av nya produkter 

22 

22 

1 - 3 

3 - 5 4,0 

1,91 0,68 

0,53 

Har ni funderat på att ändra 
arbetssätt i konstruktionsfasen vid 

utvecklingen av nya produkter 

Att lägga större kostnader på de 
egenskaper som kunderna 

efterfrågar 

Samråd med konsulter eller 
universitet lett fram till detta 

 

0,67 *** 

 

Hur nöjd är ni med arbetssättet ni 
nyttjar i konstruktionsfasen vid 
utvecklingen av nya produkter 

Korrelation Korrelation 

0,54*** 

 Vid 
konstruktions-

fasen i 
utvecklingen av 

produkter 
fokuserar vi inom 

företaget på… 

Har arbetssätten 
som nyttjas vid 
konstruktions-

fasen uppstått på 
grund av att… 
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6  SLUTSATSER 
 
Undersökningens slutsatser redovisas i detta kapitel i form av en sammanfattande diskussion. 
Kapitlet avslutas med en sektion som behandlar förslag till fortsatta studier. 
 
6.1  Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med vår uppsats var att för stora svenska tillverkande företag beskriva hur utbrett 
användningen var av Target Costing eller aspekter av denna modell. Vi ämnade också 
undersöka på vilka sätt de hade kommit att använda arbetssättet Target Costing. Dessutom 
skulle vi utforska om det kunde finnas någon koppling mellan upplevd tillfredsställelse och 
användningen av det valda arbetssättet. Avslutningsvis avsåg vi också undersöka om det fanns 
en koppling mellan upplevd tillfredsställelse och det spridningssätt som det använda 
arbetssättet hade spridits på. 
 
Eftersom majoriteten av respondenterna i hög grad tillämpade alla aspekterna inom Target 
Costing-processen anser vi att det fanns ett tydligt mönster som pekar på att hela metoden 
nyttjades av de stora Svenska tillverkningsföretagen. De statistiska värdena indikerar dock att 
det förekom stora skillnader i tillämpningen av Target Costing och dess aspekter mellan de 
enskilda svenska tillverkningsföretagen. Detta resultat är naturligt eftersom Target Costing är 
en metod som är speciellt lämplig vid produktutveckling i stora tillverkningsföretag.  
 
En kombination av spridningssätt kan förklara spridningen av Target Costing och dess 
aspekter till de stora Svenska tillverkningsföretagen. Majoriteten av respondenterna menade 
att användningen av Target Costing hade uppstått på grund av att det förts interna 
diskussioner i företaget. Det förekom dock att Target Costing hade spridits till enskilda 
respondenter via andra spridningssätt. Vi kan konstatera att det fanns ett tydligt 
spridningsmönster eftersom undersökningens resultat uppvisar att spridningen av Target 
Costing och dess aspekter primärt hade skett via effektivt-val perspektivet. Detta kan indikera 
att det, hos de adopterande tillverkningsföretagen, fanns relativt lite tvetydigheter beträffande 
omvärldsfaktorer, organisationens mål eller teknisk effektivitet hos innovationen Target 
Costing.  
 
Ett motiv för att Target Costing hade spridits på detta sätt kan vara att 
ekonomistyrningsinnovationen är i sitt inledande spridningsskede eftersom spridningen 
tenderar att ske via ett rationellt val där organisationens tro på den tekniska innovationens 
effektivitet och organisationens mål avgör valet av innovation. Ett annat tänkbart skäl kan 
vara att personalomsättning av akademiker bland de stora Svenska tillverkningsföretagen har 
gjort att de har kommit att använda Target Costing.  
 
Det fanns flera signifikanta kopplingar mellan den upplevda tillfredsställelsen och 
användningen av det valda arbetssättet. Respondenterna var nöjda med det sätt som Target 
Price bidrar till att undersöka konkurrentprodukternas styrkor och svagheter vilket är naturligt 
med tanke på att detta är en viktig del vid fastställande av Target Price. Det fanns dock ett 
missnöje beträffande nyttjandet av marknadsundersökningar för att ta reda på kundernas 
betalningsvilja, som är en komponent som används för att fastställa Target Price, vilket kan 
bero på att det är många faktorer som kan påverka resultatet av en marknadsundersökning.  
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När det gäller Target Profit var resultatet med högst signifikans att tillverkningsföretagen inte 
hade funderat på att byta vinstmarginalmetod vid fastställandet av det kortsiktiga 
lönsamhetskravet. Resultatet är rimligt eftersom en produkts totala lönsamhet bör beaktas 
under hela dess livscykel vid fastställande av Target Profit. Tillverkningsföretagen var nöjda 
med att nyttja Target Cost för att säkerställa att önskad marginal uppnås hos produkterna 
vilket är naturligt med tanke på att detta är en av metodens stora fördelar. Respondenterna 
uppgav att det fanns ett missnöje med Value Engineering när det gäller fokuseringen på att 
lägga större kostnader på de egenskaper som kunderna efterfrågar. Resultatet är förvånande 
eftersom detta är en av de centrala orsakerna till att nyttja Value Engineering.  
 
Det fanns också flera kopplingar mellan upplevd tillfredsställelse och det spridningssätt som 
det använda arbetssättet hade spridits på. När det gäller Target Price och Target Profit fanns 
det ett samband mellan missnöje med det använda arbetssättet beroende på att detta har 
spridits via modeperspektivet. Det fanns också ett samband mellan funderingar på att byta 
arbetssätten med Target Profit och Target Cost beroende på att detta har spridits via mode- 
och trendperspektivet. Detta kan bero på att konsulter och universitet har rekommenderat en 
standardiserad administrativ teknologi som inte har anpassats till det enskilda företagets 
förutsättningar. Avslutningsvis kan vi konstatera att det fanns en koppling mellan upplevd 
tillfredsställelse med Value Engineering och den spridning som har skett via 
modeperspektivet. En tänkbar förklaring till detta resultat kan vara att de stora Svenska 
tillverkningsföretagen kan ha erhållit assistans vid tillämpningen av Value Engineering via 
samråd med konsulter eller universitet. 
 
6.2 Förslag till framtida studier 
 
Vi anser att det skulle vara mycket intressant om det i framtiden gjordes en undersökning 
beträffande användning, spridning och upplevd tillfredställelse med Target Costing bland små 
eller medelstora tillverkningsföretag i Sverige. Ett annat förslag till en framtida uppsats är en 
jämförelse av användningen av Target Costing eller dess aspekter mellan små, medelstora och 
stora tillverkningsföretag och om det förekommer skillnader i användning av Target Costing 
beroende på den storlek som de olika tillverkningsföretagen har. Ytterligare ett förslag till 
framtida studier är en studie som jämför spridningsmönstret för användningen av Target 
Costing mellan små, medelstora och stora tillverkningsföretag och om det förekommer 
skillnader i spridningsmönster beroende på den storlek som de olika tillverkningsföretagen 
har. 
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BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR 
 

Studie av produktutveckling hos stora svenska tillverkningsföretag 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som utbildar oss till civilekonomer. Vi 
arbetar just nu med vårt examensarbete som består av en c-uppsats inom ekonomistyrning. I 
uppsatsen undersöker vi hur stora svenska tillverkningsföretag arbetar med 
produktutveckling. Syftet med studien är att ta reda på hur en Cost Management teori har 
spridits bland stora svenska tillverkningsföretag i Sverige. Vi som skriver uppsatsen heter 
Andreas Gerdin och Jörgen Mannberg. Vår handledare på detta examensarbete heter Mats 
Westerberg. Genom att delta i denna studie medverkar ni i en totalundersökning bland de 
stora svenska tillverkningsföretagen. Er medverkan leder till att vi kommer att kunna göra 
generella uttalanden om produktutvecklingen bland de svenska stora tillverkningsföretagen. 
Ni kommer givetvis att få ta del av resultaten om ni deltar i undersökningen. Vi vill försäkra 
er om att företagsspecifik information inte kommer att nyttjas i uppsatsen. Sådan information 
kommer inte göras tillgänglig för andra än Andreas, Jörgen och Mats. 
 
Vi vill gärna att personer som har stor insyn i företagets produktutvecklingsprocess, samt den 
ekonomiska styrningen som företaget bedriver under produktutvecklingen, svarar på enkäten. 
Detta frågeformulär riktar sig därför till företagets VD, ekonomichef/controller eller till den 
produktutvecklingsansvarige. Utformningen av frågeformuläret innebär att efter varje fråga 
finns fem stycken svarsalternativ som är numrerade ett till fem. Betydelsen av de fem 
svarsalternativen anges ovanför varje frågebatteri. Välj ett av svarsalternativen. Om ni har 
frågor beträffande undersökningen kan ni kontakta uppsatsskrivarna via telefon eller e-post. 
Ni kan returnera den besvarade enkäten via e-post, telefax eller brevledes. 
 
Med vänliga hälsningar 
Andreas Gerdin och Jörgen Mannberg 
 
Våra e-post adresser är: Andreas: andger-7@student.luth.se 
 Jörgen: jorman-7@student.luth.se 
 
Våra telefaxnummer är: Andreas: 0920 – 22 54 70 
 Jörgen: 0976 – 201 70 
 
Våra telefonnummer är: Andreas: 0920 – 181 40 070 – 635 66 95 
 Jörgen:  070 – 602 45 65 
 
Våra adresser är: Andreas Gerdin 
 Professorsvägen 33 
 977 51 Luleå 
 
 Jörgen Mannberg 
 Vänortsvägen 44:96 
 977 54 Luleå   
 

mailto:7@student.luth.se
mailto:7@student.luth.se
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Frågeformulär angående produktutvecklingsprocessen i företaget 
 
Företag: ................................................................................................................  
Namn och befattning: ................................................................................................................   
Uppskattad procentuell försäljning till slutkund: ...................................................   
Uppskattad procentuell försäljning till underleverantör: ...................................................   
 
 
Frågornas syfte är att undersöka hur ni arbetar med prissättningen av en ny produkt i 
produktutvecklingsprocessen och hur ni har kommit att använda detta arbetssätt. Dessutom 
ämnar vi undersöka den tillfredsställelse som ni upplever att arbetssättet ger er. 
 
 
 Inte alls I mycket liten  I viss  I relativt stor  I mycket stor 
  utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning 
 1 2 3 4 5  
 
 
När det gäller nuläget inom tillverkningsföretagets huvudsakliga bransch är… 
 
1.  Konkurrensintensiteten hård när det gäller pris ............................   
 
2.  Konkurrensintensiteten hård beträffande kvalitet och egenskaper  
 
3.  Möjligheten liten att förutsäga den framtida efterfrågan ..............   
 
 
 Inte alls I mycket liten  I viss  I relativt stor  I mycket stor 
  utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning 
 1 2 3 4 5 
 
 
Vid fastställande av prissättning för produkter genomför vi inom företaget… 
 
4.  Marknadsundersökningar* av kundernas efterfrågan 
 på kvalitet och funktionalitet.........................................................   
 
5.  Marknadsundersökningar* för att ta reda på vad 
 kunden är beredd att betala för produkten.....................................   
 
6.  Marknadsundersökningar* för att ni skall kunna 
 uppskatta den framtida efterfrågan................................................   
 
* Med marknadsundersökning menar vi allt ifrån de samtal som förs direkt med kunder som 
ibland resulterar i att kunden berättar vilken typ av produkt som efterfrågas, till mer 
avancerade marknadsundersökningar. 
 
7.  Analyser av konkurrentprodukternas styrkor och svagheter.........   
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8.  Uppskattningar av marknadsandelar på olika marknader .............   
 
 
Har arbetssätten i frågorna 4–8 uppstått på grund av att…  
 
9.  Det har förts interna diskussioner i företaget ................................   
 
10.  Det har funnits tvång från moderbolag, leverantörer eller dylikt..   
 
11.  Samråd med konsulter eller universitet lett fram till detta ............   
 
12.  Påverkan från massmedia ( tidningar, tv, radio m.m.) ..................   
 
13.  Andra företag i branschen använder det eller har föreslagit det ...   
 
 
Angående fastställande av prissättning för produkter…  
 
14.  Har ni funderat på att byta något av arbetssätten i frågorna 4-8 
 vid prissättning av nya produkter ..................................................   
 
15.  Hur nöjd är ni med det arbetssätt som ni använder i frågorna 4-8 
 vid prissättning av nya produkter ..................................................   
 
 
Vi har sammanställt följande frågor för att undersöka hur ni inom företaget går till väga när 
ni bestämmer vilken marginal det skall vara på en nyframtagen produkt och för att ta reda på 
vad ni anser påverkar marginalen hos en produkt. 
 
 
 Inte alls I mycket liten  I viss  I relativt stor  I mycket stor 
  utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning 
 1 2 3 4 5  
 
 
Vid fastställande av vinstmarginal för produkter tar vi inom företaget hänsyn till… 
 
16.  Framtida investeringskrav och kostnader......................................   
 
17.  Framtida förändringar av produktens försäljningspris ..................  
 
18.  Lönsamheten hos övriga produkter i produktsortimentet .............   
 
19.  Den förväntade marknadstillväxten ..............................................   
 
20.  Företagets kortsiktiga lönsamhetskrav..........................................  
 
21.  Företagets långsiktiga lönsamhetsstrategi.....................................   
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Tidsskala

Har arbetssätten i frågorna 16–21 uppstått på grund av att…  
 
22.  Det har förts interna diskussioner i företaget ................................   
 
23.  Det har funnits tvång från moderbolag, leverantörer eller dylikt..   
 
24.  Samråd med konsulter eller universitet lett fram till detta ............   
 
25.  Påverkan från massmedia ( tidningar, tv, radio m.m.) .................   
 
26.  Andra företag i branschen använder det eller har föreslagit det ...   
 
 
Angående fastställande av vinstmarginal för produkter…  
 
27.  Har ni funderat på att byta vinstmarginalmetod............................   
 
28.  Hur nöjd är ni med vinstmarginalmetoden....................................   
 
 
Vid produktutvecklingsprocessen fastställer vi inom företaget ett kostnadstak… 
 
29.  För att säkerställa att önskad marginal hos 
 produkten uppnås ..........................................................................  
 
 
Syftet med de tre nedanstående frågorna är att utforska i vilken utvecklingsfas som 
lönsamhetsmarginal, försäljningspris och kostnadstak fastställs. Skalan nedanför är 
annorlunda så till vida att det är en tidsskala. Om ni väljer 1 innebär detta att ni aldrig 
fastställer det som efterfrågas. 2-5 är tidsskalan som skall tolkas på följande sätt: Idéfasen 
kommer först vid produktutveckling sedan följer de andra faserna konstruktion, produktion 
och försäljning. Syftet med frågeställningen är således att avgöra när i tiden ni bestämmer 
följande frågor. 
 
 
 Aldrig Idé Konstruktion  Produktion  Försäljning 
  & innovation & utveckling   
 1 2 3 4 5  
 
 
 
 
 
I vilket tidsskede under produktutvecklingen fastställer vi inom företaget… 
 
30.  Den önskade lönsamhetsmarginalen hos produkten .....................   
 
31.  Försäljningspriset som den nya produkten ska ha på marknaden .   
 
32.  Det kostnadstak som produkten får produceras till.......................   
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Nu återgår frågeformuläret till den tidigare skalan… 
 
 
 Inte alls I mycket liten  I viss  I relativt stor  I mycket stor 
  utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning 
 1 2 3 4 5  
 
 
Har det valda tidsskedet i frågorna 29–32 uppstått på grund av att…  
 
33.  Det har förts interna diskussioner i företaget ................................   
 
34.  Det har funnits tvång från moderbolag, leverantörer eller dylikt..   
 
35.  Samråd med konsulter eller universitet lett fram till detta ............   
 
36.  Påverkan från massmedia ( tidningar, tv, radio m.m.) .................   
 
37.  Andra företag i branschen använder det eller har föreslagit det ...   
 
 
Angående tidsskedet som ni använder vid produktutvecklingen…  
 
38.  Har ni funderat på att ändra tidsskedet i frågorna 29-32...............   
 
39.  Hur nöjd är ni med processen i frågorna 29-32.............................   
 
 
Här följer tre frågor som avser att undersöka intressanta faktorer vid konstruktionsfasen i 
produktframtagningen. Skalan är densamma som i de föregående frågorna. 
 
 
 Inte alls I mycket liten  I viss  I relativt stor  I mycket stor 
  utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning 
 1 2 3 4 5  
 
 
Vid konstruktionsfasen i utvecklingen av produkter fokuserar vi inom företaget på…  
 
40.  Att identifiera de egenskaper hos produkten som kunderna anser 
 som viktiga ....................................................................................   
 
41.  Att lägga större kostnader på de egenskaper som kunderna 
 efterfrågar ......................................................................................   
 
42.  Att eliminera de egenskaper som kunderna anser inte ger 
 produkten något mervärde.............................................................   
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Har arbetssätten i frågorna 40–42 uppstått på grund av att…  
 
43.  Det har förts interna diskussioner i företaget ................................   
 
44.  Det har funnits tvång från moderbolag, leverantörer eller dylikt..   
 
45.  Samråd med konsulter eller universitet lett fram till detta ............   
 
46.  Påverkan från massmedia ( tidningar, tv, radio m.m.) .................   
 
47.  Andra företag i branschen använder det eller har föreslagit det ...   
 
 
Angående konstruktionsfasen i utvecklingen av era produkter…  
 
48.  Har ni funderat på att ändra arbetssätt i konstruktionsfasen 
 vid utvecklingen av nya produkter ................................................   
 
49.  Hur nöjd är ni med arbetssättet ni använder i konstruktionsfasen 
 vid utvecklingen av nya produkter ................................................   
 
 
 
 
 
 

Tack för ert deltagande i denna undersökning! 
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BILAGA 2: KORRELATIONER 
 

Correlations

1 ,150 ,348 -,385 ,085 ,123 -,238 ,320 ,158 ,249 -,017 -,222
, ,506 ,112 ,077 ,706 ,585 ,285 ,147 ,482 ,263 ,941 ,320

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,150 1 ,233 -,004 -,078 ,126 ,414 ,222 -,098 -,006 ,527* ,199
,506 , ,296 ,986 ,731 ,577 ,056 ,321 ,666 ,979 ,012 ,375

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,348 ,233 1 -,121 ,377 ,307 -,439* ,294 ,170 -,187 ,042 ,062
,112 ,296 , ,592 ,084 ,165 ,041 ,184 ,450 ,404 ,851 ,783

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,385 -,004 -,121 1 ,133 ,092 ,125 -,432* -,400 -,066 -,040 ,530*
,077 ,986 ,592 , ,554 ,685 ,581 ,045 ,065 ,769 ,859 ,011

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,085 -,078 ,377 ,133 1 ,291 -,434* -,021 ,171 -,280 ,297 ,069
,706 ,731 ,084 ,554 , ,189 ,043 ,927 ,446 ,206 ,180 ,761

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,123 ,126 ,307 ,092 ,291 1 -,141 ,299 ,031 ,038 ,070 -,066
,585 ,577 ,165 ,685 ,189 , ,532 ,177 ,890 ,867 ,756 ,770

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,238 ,414 -,439* ,125 -,434* -,141 1 ,070 -,048 ,261 ,255 ,000
,285 ,056 ,041 ,581 ,043 ,532 , ,758 ,832 ,240 ,253 1,000

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,320 ,222 ,294 -,432* -,021 ,299 ,070 1 ,727** ,048 ,029 -,384
,147 ,321 ,184 ,045 ,927 ,177 ,758 , ,000 ,832 ,898 ,078

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,158 -,098 ,170 -,400 ,171 ,031 -,048 ,727** 1 ,004 ,090 -,397
,482 ,666 ,450 ,065 ,446 ,890 ,832 ,000 , ,986 ,690 ,068

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,249 -,006 -,187 -,066 -,280 ,038 ,261 ,048 ,004 1 -,091 -,171
,263 ,979 ,404 ,769 ,206 ,867 ,240 ,832 ,986 , ,688 ,447

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,017 ,527* ,042 -,040 ,297 ,070 ,255 ,029 ,090 -,091 1 ,036
,941 ,012 ,851 ,859 ,180 ,756 ,253 ,898 ,690 ,688 , ,873

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,222 ,199 ,062 ,530* ,069 -,066 ,000 -,384 -,397 -,171 ,036 1
,320 ,375 ,783 ,011 ,761 ,770 1,000 ,078 ,068 ,447 ,873 ,

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FRÅGA_4

FRÅGA_5

FRÅGA_6

FRÅGA_7

FRÅGA_8

FRÅGA_9

FRÅGA_10

FRÅGA_11

FRÅGA_12

FRÅGA_13

FRÅGA_14

FRÅGA_15

FRÅGA_4 FRÅGA_5 FRÅGA_6 FRÅGA_7 FRÅGA_8 FRÅGA_9 FRÅGA_10 FRÅGA_11 FRÅGA_12 FRÅGA_13 FRÅGA_14 FRÅGA_15

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Correlations

1 ,492* ,356 ,548** -,110 ,739** ,438* ,105 ,167 -,154 -,061 -,002 ,211
, ,020 ,104 ,008 ,627 ,000 ,041 ,641 ,457 ,495 ,786 ,994 ,346

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,492* 1 ,081 ,427* -,515* ,395 ,163 -,305 ,416 ,018 ,053 ,305 -,033
,020 , ,719 ,047 ,014 ,069 ,470 ,168 ,054 ,938 ,814 ,168 ,885

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,356 ,081 1 ,406 ,120 ,330 -,048 ,194 ,076 -,158 ,070 -,321 ,332
,104 ,719 , ,060 ,595 ,134 ,834 ,387 ,738 ,481 ,757 ,145 ,131

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,548** ,427* ,406 1 -,356 ,466* ,227 -,095 ,467* ,278 ,181 ,039 ,148
,008 ,047 ,060 , ,104 ,029 ,309 ,673 ,029 ,210 ,420 ,865 ,510

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,110 -,515* ,120 -,356 1 -,208 ,102 ,279 -,341 -,376 ,070 -,448* -,111
,627 ,014 ,595 ,104 , ,353 ,652 ,209 ,121 ,084 ,757 ,037 ,624

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,739** ,395 ,330 ,466* -,208 1 ,309 -,080 ,157 -,103 -,026 ,080 ,383
,000 ,069 ,134 ,029 ,353 , ,162 ,724 ,484 ,649 ,909 ,724 ,078

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,438* ,163 -,048 ,227 ,102 ,309 1 ,050 ,022 -,171 ,036 ,072 ,107
,041 ,470 ,834 ,309 ,652 ,162 , ,825 ,923 ,445 ,873 ,750 ,637

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,105 -,305 ,194 -,095 ,279 -,080 ,050 1 ,037 ,065 ,376 ,002 ,151
,641 ,168 ,387 ,673 ,209 ,724 ,825 , ,870 ,775 ,085 ,994 ,503

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,167 ,416 ,076 ,467* -,341 ,157 ,022 ,037 1 ,749** ,322 ,167 -,238
,457 ,054 ,738 ,029 ,121 ,484 ,923 ,870 , ,000 ,144 ,457 ,287

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,154 ,018 -,158 ,278 -,376 -,103 -,171 ,065 ,749** 1 ,368 ,380 -,311
,495 ,938 ,481 ,210 ,084 ,649 ,445 ,775 ,000 , ,092 ,081 ,159

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,061 ,053 ,070 ,181 ,070 -,026 ,036 ,376 ,322 ,368 1 ,433* -,314
,786 ,814 ,757 ,420 ,757 ,909 ,873 ,085 ,144 ,092 , ,044 ,155

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,002 ,305 -,321 ,039 -,448* ,080 ,072 ,002 ,167 ,380 ,433* 1 -,452*
,994 ,168 ,145 ,865 ,037 ,724 ,750 ,994 ,457 ,081 ,044 , ,035

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,211 -,033 ,332 ,148 -,111 ,383 ,107 ,151 -,238 -,311 -,314 -,452* 1
,346 ,885 ,131 ,510 ,624 ,078 ,637 ,503 ,287 ,159 ,155 ,035 ,

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FRÅGA_16

FRÅGA_17

FRÅGA_18

FRÅGA_19

FRÅGA_20

FRÅGA_21

FRÅGA_22

FRÅGA_23

FRÅGA_24

FRÅGA_25

FRÅGA_26

FRÅGA_27

FRÅGA_28

FRÅGA_16 FRÅGA_17 FRÅGA_18 FRÅGA_19 FRÅGA_20 FRÅGA_21 FRÅGA_22 FRÅGA_23 FRÅGA_24 FRÅGA_25 FRÅGA_26 FRÅGA_27 FRÅGA_28

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations

1 -,224 -,268 -,238 ,302 ,000 ,159 ,101 -,313 -,382 ,549**
, ,316 ,228 ,285 ,171 1,000 ,480 ,656 ,156 ,079 ,008

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,224 1 ,234 ,245 -,336 -,338 ,329 ,041 -,022 ,140 -,061
,316 , ,295 ,273 ,126 ,124 ,135 ,856 ,924 ,534 ,786

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,268 ,234 1 ,246 -,165 -,258 -,160 -,128 -,167 ,275 -,141
,228 ,295 , ,270 ,462 ,246 ,477 ,572 ,459 ,215 ,532

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,238 ,245 ,246 1 ,237 ,055 ,055 -,431* ,228 ,000 -,246
,285 ,273 ,270 , ,288 ,808 ,807 ,045 ,308 1,000 ,269

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,302 -,336 -,165 ,237 1 ,281 ,219 -,335 ,045 -,233 ,146
,171 ,126 ,462 ,288 , ,206 ,328 ,128 ,843 ,297 ,516

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,000 -,338 -,258 ,055 ,281 1 -,178 -,065 ,443* ,080 -,193

1,000 ,124 ,246 ,808 ,206 , ,429 ,775 ,039 ,722 ,388
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,159 ,329 -,160 ,055 ,219 -,178 1 ,399 ,291 -,074 ,291
,480 ,135 ,477 ,807 ,328 ,429 , ,066 ,190 ,744 ,189

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,101 ,041 -,128 -,431* -,335 -,065 ,399 1 ,155 ,322 ,092
,656 ,856 ,572 ,045 ,128 ,775 ,066 , ,490 ,144 ,685

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,313 -,022 -,167 ,228 ,045 ,443* ,291 ,155 1 ,340 -,130
,156 ,924 ,459 ,308 ,843 ,039 ,190 ,490 , ,122 ,564

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,382 ,140 ,275 ,000 -,233 ,080 -,074 ,322 ,340 1 -,289
,079 ,534 ,215 1,000 ,297 ,722 ,744 ,144 ,122 , ,192

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,549** -,061 -,141 -,246 ,146 -,193 ,291 ,092 -,130 -,289 1
,008 ,786 ,532 ,269 ,516 ,388 ,189 ,685 ,564 ,192 ,

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FRÅGA_29

FRÅGA_30

FRÅGA_31

FRÅGA_32

FRÅGA_33

FRÅGA_34

FRÅGA_35

FRÅGA_36

FRÅGA_37

FRÅGA_38

FRÅGA_39

FRÅGA_29 FRÅGA_30 FRÅGA_31 FRÅGA_32 FRÅGA_33 FRÅGA_34 FRÅGA_35 FRÅGA_36 FRÅGA_37 FRÅGA_38 FRÅGA_39

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
Correlations

1 ,501* ,214 ,229 -,395 -,012 ,039 -,212 -,180 ,241
, ,017 ,339 ,306 ,069 ,956 ,865 ,345 ,423 ,279

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,501* 1 ,455* ,130 -,468* -,081 ,317 ,133 -,207 ,672**
,017 , ,033 ,564 ,028 ,721 ,151 ,557 ,355 ,001

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,214 ,455* 1 ,045 ,209 -,014 ,208 ,319 -,099 ,186
,339 ,033 , ,841 ,351 ,950 ,353 ,148 ,661 ,407

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,229 ,130 ,045 1 -,030 -,046 -,054 ,069 -,143 ,000
,306 ,564 ,841 , ,894 ,839 ,812 ,762 ,525 1,000

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,395 -,468* ,209 -,030 1 ,277 -,162 ,269 ,275 -,247
,069 ,028 ,351 ,894 , ,212 ,470 ,227 ,216 ,268

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,012 -,081 -,014 -,046 ,277 1 ,176 ,480* ,542** ,000
,956 ,721 ,950 ,839 ,212 , ,434 ,024 ,009 1,000

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,039 ,317 ,208 -,054 -,162 ,176 1 -,004 ,222 ,098
,865 ,151 ,353 ,812 ,470 ,434 , ,986 ,320 ,665

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,212 ,133 ,319 ,069 ,269 ,480* -,004 1 ,223 ,224
,345 ,557 ,148 ,762 ,227 ,024 ,986 , ,318 ,316

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
-,180 -,207 -,099 -,143 ,275 ,542** ,222 ,223 1 ,000
,423 ,355 ,661 ,525 ,216 ,009 ,320 ,318 , 1,000

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
,241 ,672** ,186 ,000 -,247 ,000 ,098 ,224 ,000 1
,279 ,001 ,407 1,000 ,268 1,000 ,665 ,316 1,000 ,

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FRÅGA_40

FRÅGA_41

FRÅGA_42

FRÅGA_43

FRÅGA_44

FRÅGA_45

FRÅGA_46

FRÅGA_47

FRÅGA_48

FRÅGA_49

FRÅGA_40 FRÅGA_41 FRÅGA_42 FRÅGA_43 FRÅGA_44 FRÅGA_45 FRÅGA_46 FRÅGA_47 FRÅGA_48 FRÅGA_49

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 
 
 
 
 
 
 


