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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Produktkalkyleringen bidrar med viktig information vid bland annat beslutssituationer. 
Litteratur och forskning kring produktkalkylering fokuserar främst på produktkalkylering i 
tillverkande företag och kalkylmodeller vars grundstomme utvecklades under 1930-talet. 
Empiriska undersökningar rörande hur svenska tjänsteföretag tillämpar produktkalkylering finns 
inte, inte heller några studier som undersöker de traditionella kalkylmodellernas lämplighet för 
tjänsteverksamhet.  
Syfte: Att beskriva produktkalkylering i svenska tjänsteföretag. Vidare syftar uppsatsen till att 
utvärdera de traditionella kalkylernas lämplighet i tjänsteverksamhet.  
Metod: Vi har genomfört en tvärsnittsstudie där empiri samlats in med hjälp av postenkäter, 
adresserade till företagets ekonomichef. I det ursprungliga utskicket ingick 350 tjänsteföretag. 
Studien erhöll en svarsfrekvens på 35%.  
Resultat: Tjänstesektorn innefattar företag med en mängd olika verksamheter. Det är därför svårt 
att genomföra en generell analys för hela tjänstesektorn, utan en modell för klassificering av 
tjänsteföretag enligt verksamhet tillämpades. Modellen delar in företagen i tre kategorier; 
serviceföretag, semistandardiserade samt professionella tjänsteföretag. Genom statistisk analys har 
modellens tillämpbarhet kunnat påvisas. Den statistiska analysen visar även på att storleken och 
företagens verksamhet styr företagets val av kalkylmodell. Mycket i undersökningen pekar på att 
ett typiskt kalkylsystem för ett tjänsteproducerande företag bygger på en självkostnadsfilosofi, då 
självkostnadskalkylen är den dominerande, ofta kompletterad med bidragskalkyler. Metoden 
tillämpas då den är förhållandevis enkel att använda relativt den goda överblick som erhålles över 



 

de aktuella tjänsternas resursförbrukning. Direkt lön är den dominerande kostnadskomponenten, 
vilket beror på tjänsteföretagens särart, där de anställda står för en mycket stor del av den 
tjänsteprocess som i slutändan skall tillgodose kundens behov. Vidare ger studien inget stöd till att 
traditionella kalkylmetoder avsedda för tillverkande företag skulle vara olämpliga att använda i 
tjänsteverksamhet. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: Cost estimates contributes with vital information, for instance in the decision-making process. 
Literature and research concerned with cost estimation primarily focuses on engineering companies and the 
traditional methods of cost estimation. The basis for these traditional methods were laid as far back as the 
1930s, primarily for the engineering industry. There are no empirical studies on cost estimation in Swedish 
service business, nor are there any studies whether the traditional methods are applicable on service business.  
Purpose: To describe cost estimates in Swedish service businesses and to evaluate the applicability of the 
traditional methods of cost estimates in service businesses.  
Method: We have collected data with postal questionnaires, addressed to the company’s financial manager. 
The sample size was 350 companies, and the reply percentage was 35%.   
Results: The service sector includes a variety of businesses and it is therefore very difficult to draw any 
general conclusions based on the entire service sector. However, by using a model to classify different 
service businesses we were able to draw general conclusion. The model categorizes the businesses into either 
professional, shop or service. The applicability of the model was demonstrated through statistical analysis. 
The statistical analysis also revealed that preferred method of cost estimation to a large extent are dependent 
of the company’s size and line of business. The study shows that the dominant method for cost estimation is 
to calculate the prime cost, often with the use of variable costing method as a complement. The use of prime 
costing method can be explained by the simplicity of the method combined with an excellent general view of 
how the company consume its resources. Due to the specific nature of service business Direct Salary is the 
dominant cost component. The employees makes up a big part of the service process, which in the end 
provides for costumer satisfaction. Further on, the study does not support an idea that traditional methods for 
cost estimation, such as prime costing or variable costing, should be inappropriate in service businesses.   
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1. Inledning 

”Med kalkyl förstås varje beräkning eller uppskattning till grund för 
ekonomiska bedömningar”  

(Frenckner, 1983)  

Kalkyleringen har en lång historia, redan för 5000 år sedan var de 
egyptiska bönderna tvungna att presentera rapporter över nettokostnaderna 
för skörden till skattefogdarna. (Alnestig & Segerstedt, 1997) Även enklare 
kalkyler för inköp och försäljning av varor förekom tidigt. Det svenska 
ordet kalkylering har sitt ursprung från det latinska ordet calculus som 
anger den lilla sten som användes av romarna vid räkneoperationer, 
omröstningar m.m. (Nationalencyclopedin, 2003) Enklare tillverkning bör 
inte ha försvårat kalkyleringen nämnvärt utan den industriella 
kostnadsberäkningen började förmodligen i England under 1500-talet för 
att kunna bestämma vilka produktslag som var lönsamma. 

Kalkylinformation är ett universellt affärsspråk, vilket bidrar med både 
nödvändig och nyttig information (Hussain, Gunasekaran et al., 1998). 
Kalkylens syfte är, som tidigare nämnts, bland annat att fungera som 
underlag för olika ekonomiska beslut. Detta kan gälla allehanda situationer 
som exempelvis produktions- och investeringsbeslut eller prissättnings- och 
finansieringsbeslut. Kalkylering innebär att man ofta blickar framåt, till 
skillnad från mycket annan redovisningsinformation. (Ohlsson, 2001) 
Kalkylen är därför ett verktyg för ekonomisk framförhållning medan 
redovisningen återger transaktioner som redan genomförts. Samtidigt har 
det framförts kritik mot produktkalkyleringen, där dess relevans starkt 
ifrågasatts (se t.ex. Johnson & Kaplan 1987, Goldratt & Cox 1984 och 
Halberstam 1986). En minskande andel direkt lön presenterades som en 
bidragande faktor till att kalkylinformationen förlorat sin relevans och 
Activity-Based Costing fördes fram som en möjlig lösning på problemet. 
Kritiken och diskussionerna har dock främst avsett tillverkande företag. En 
fråga som däremot inte behandlats i någon större utsträckning är hur det ser 
ut i tjänsteföretagen, företag där direkt lön fortfarande dominerar? 

Tjänstesektorn blir allt viktigare i de västerländska ekonomierna och utgör 
ofta mer än halva dess storlek. Förändringen sker på bekostnad av industri 
och jord- och skogsbruk. Idag är mer än två tredjedelar av Sveriges 
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yrkesverksamma befolkning sysselsatta inom tjänsteföretag (SCB, 2003). 
Dessutom blir skillnaden mellan tillverkande företag och 
tjänsteorganisationer allt mindre. Lambert & Whitworth (1996) menar att 
exempelvis mjukvaruföretag och läkemedelsföretag lika väl kan ses som 
tjänsteproducerande företag som tillverkande. Kostnaden för, och arbetet 
med tillverkningen av varan som erbjuds är förhållandevis trivial relativt 
det bakomliggande arbetet med framtagandet av produkten. Företagen kan 
därför lika väl definieras som forskningslevererande tjänsteföretag. Till viss 
del kan den ökande tjänstesektorn även tillskrivas varors tjänstefiering. 
Som ett exempel på detta nämner McKenna (1991) att General Motors 
tjänar mer pengar på att finansiera kundens bilköp än på den faktiska 
försäljningen av bilen. Liknande tendenser finns att hitta på den svenska 
marknaden, exempelvis Volvos finansieringsbolag vid bilköp.  

Den växande tjänstesektorn innebär följaktligen att den nationella 
ekonomin blir allt mer beroende av tjänsteföretagens framgång (Brignall, 
1997). Modell (1996) menar att det generellt finns stora luckor inom 
forskningen av tjänsteverksamheter, vilket får anses vara oroande med 
tanke på dess ökande betydelse. Vid en genomgång av befintlig litteratur 
finner man en hel del skrivet om organisation, kvalitetsmätning och –
utveckling, marknadsföring och framgångsfaktorer i tjänsteorganisationer. 
Litteraturen som behandlar redovisning, kalkylering och ekonomisk 
styrning domineras dock fortfarande av exemplifieringar av 
tillverkningsindustrin, med ett fåtal inslag av tjänsteorganisationer. Vi ser 
därför en tydlig kunskapslucka i forskningen kring tjänsteorganisationer, 
både avseende fenomenet kalkylering, men även vad gäller en mer generell 
kartläggning av tjänsteorganisationer. 

1.1. Problemdiskussion 

Nya teknologier, eller den föränderliga omvärlden som det också populärt 
brukar benämnas, bidrar till en ökad grad av komplexitet, konkurrens och 
tekniska förändringar. En följd av dessa förändringar är en förändring i 
företagens kostnadsstruktur. Ledningens förmåga att kontrollera kostnader 
och maximera vinster får därför en allt större betydelse relativt värdet av 
kapacitet och stordrift. Därav har funktioner som marknadsföring, 
försäljning, distribution, service, Forskning och Utveckling samt 
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Administration blivit mer betydelsefulla kostnadsposter än tidigare. Mycket 
är vunnet genom att kunna kontrollera dessa poster. (Hussain, Gunasekaran 
et al., 1998) 

”Produktkalkylerna har alltid tillhört de viktigaste av ett företags 
kalkyler. Skälet härtill är uppenbart: Ett företag och dess ledning måste 
försäkra sig om att de resurser som läggs ut på företagets produkter och 
tjänster återvinns till företaget.”  

Albert Danielsson ur Frenckner (1986) 

Ett tillverkningsföretag kan leverera produkter av hög kvalitet och därmed 
erhålla nöjda kunder utan en egentlig interaktion med kunden, till skillnad 
från ett tjänsteföretag där interaktion med kunden är en nödvändighet. 
Denna tydliga distinktion tyder på att det bör föreligga vissa skillnader i 
den ekonomiska styrningen av ett tjänsteföretag relativt et & t 
tillverkningsföretag (Kullvén & Mattsson, 1994). Den stora 
framgångsfaktorn för ett tjänsteföretag är en väl fungerande interaktion 
med kunder. Styrningen i ett tjänsteföretag bör därför rimligen vara 
anpassat efter en process som tydliggör aktiviteterna som syftar mot 
tillfredställda kunder. Trots denna indikation på skillnader i förutsättningar 
för styrning finns det väldigt lite skrivet om styrning speciellt anpassat till 
tjänsteorganisationer. De få studier som genomförts visar heller inte på 
några tydliga bevis för att tjänsteorganisationer i större utsträckning än 
tillverkningsföretag implementerar mer moderna, för verksamheten, 
anpassade styrsystem, möjligtvis undantaget finanssektorn. Innes & 
Mitchell (2000) fann i sina studier (1994 & 1999) att ABC användes i 
något större utsträckning i tjänstesektorn. Hussain, Gunasekaran et al 
(1998) fann däremot i en studie av finska tjänsteföretag inget som skulle 
stöda Innes & Mitchells resultat. Då studierna inte visar vilka metoder som 
faktiskt tillämpas är en slutsats som går att dra av den kunskapen är att om 
nya metoder inte implementeras bör gamla metoder fortfarande nyttjas. 
Dessa traditionella kalkylmetoder togs främst fram för tillverkande företag 
runt 1930-talet. Frågan är om dessa metoder är lämpliga även för 
tjänsteverksamhet?  

Den snabbt växande tjänstesektorn bör rimligen föranleda en hårdare 
konkurrens, vilket medför att kostnaden för felaktiga beslut ökar. 
Kostnaden ökar beroende på att risken för att konkurrerande företag drar 
fördel av misstagen blir allt större då företagen utsätts för hårdare 
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konkurrens. Med ökande konkurrens blir vikten av rättvisande 
produktkostnader därför allt viktigare (Cooper, 1988). Den ökande 
betydelsen av kostnader och vinster ställer följaktligen allt större krav på 
kalkylerna (Chan & Lee, 2003).  

I tillverkningsindustrin har en alternativ orsak till att kostnaden för 
felaktiga beslut ökat tillskrivits förändringen av de indirekta kostnadernas 
andel av den totala kostnadsmassan. När de indirekta kostnaderna ökar i 
betydelse blir vikten av styrning och fördelning av dem allt större. (Cooper, 
1988) Vidare har graden av produktdiversifiering tillskrivits stor vikt för 
noggrannheten i produktkostnaderna. Introducering av nya produkter kan 
leda till felaktiga produktkostnader beroende på om de nya produkterna 
inte är representativa för de produkter som redan produceras.  

Även förändrade marknadsstrategier kan leda till felaktiga 
produktkostnader om det existerande kostnadssystemet inte är anpassat för 
allokering av de overheadkostnader som uppstår (Chan & Lee, 2003). De 
traditionella kalkylmodellerna är framtagna för tillverkande företag. 
Företag som tenderar att lägga allt större vikt vid tjänsteproduktion, 
alternativt är rena tjänsteföretag, riskerar med andra ord att nyttja 
kalkylmodeller som inte är avsedda för tjänsteverksamhet. 

Ovanstående resonemang visar att omvärldssituationen ställer allt högre 
krav företagens beslutsunderlag. Som nämnts, har de traditionella 
kalkylmodellerna främst framtagits för tillverkande företag. Det är med 
andra ord inte givet att dessa modeller skulle vara särskilt väl lämpade för 
ett tjänsteproducerande företag. Konkurrensen på den växande 
tjänstesektorn är hård vilket torde skapa ett intresse för att kalkylera rätt. 
Utländska studier av kalkylering i tjänsteföretag ger däremot en oklar bild 
av tjänsteföretagens användande av, och intresse för, kalkyler. Vidare ger 
de inte heller en tydlig bild av vilken kalkylfilosofi som är den 
dominerande bland dessa företag.     
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1.1.1.  Problemformulering 

Ovanstående resonemang leder fram till följande problemfrågor: 

! Hur kalkylerar dagens tjänsteföretag? Frågan inbegriper problem-
ställningar såsom vilka modeller tillämpas, vilka kostnadskomponenter 
ingår i kalkylen och i vilka situationer kalkyleras det.   

! Är de traditionella kalkylmetoderna applicerbara på tjänsteföretag och, i 
sådant fall, skiljer sig kalkyleringen åt mellan tillverkande och 
tjänsteproducerande företag? 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva produktkalkylering i svenska 
tjänsteföretag. Vidare syftar uppsatsen till att utvärdera de traditionella 
kalkylernas lämplighet i tjänsteverksamhet. 

1.3. Disposition 

Nedan presenteras hur uppsatsen är disponerad samt vad som behandlas i 
respektive kapitel. 

Kapitel 1: Inledning 

Detta inledande kapitel presenterar först bakgrunden till det fenomen vi 
valt att studera. Problemområdet diskuteras för att sedan leda vidare till 
uppsatsens problemställning och syfte.  

Kapitel 2: Metod 

Metodkapitlet redogör för det angreppssätt vi haft under uppsatsarbetet. 
Vidare redogörs för det tillvägagångssätt vi haft vid urvalsarbetet samt vid 
insamling och tolkning av data. 

Kapitel 3: Kalkylhistoria 

Denna del behandlar kalkylhistorik, främst ur ett svenskt perspektiv. 
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Kapitel 4: Kalkylering 

Som en fortsättning av föregående kapitel behandlas här de kalkylmodeller 
som utvecklats över tiden. För flertalet läsare bör dessa modeller vara 
bekanta, det kan dock i en uppsats som behandlar kalkylering vara lämpligt 
att kort beskriva de vanligt förekommande modellerna samt deras 
beståndsdelar. Vidare presenteras här resultat från empiriska 
undersökningar inom den svenska verkstadsindustrin i anslutning till de 
presenterade beståndsdelarna.  

Kapitel 5: Tjänsteföretag  

I detta kapitel definieras begreppet tjänst och tjänsteföretag, vilket leder 
fram till en klassificeringsmodell. I anslutning till modellen diskuteras 
tjänsteverksamhet och kalkylering. 

Kapitel 6: Beskrivande resultat och analys 

I kapitel sex presenteras den beskrivande studien med resultat och analyser. 
Den beskrivande delen syftar till att besvara det kartläggande problemet 
som uppsatsen ämnar besvara. Avsnittet belyser intressanta resultat som 
undersökningen genererat, där de presenterade siffrorna även analyseras 
med tänkbara orsaker och förklaringar. För ett komplett underlag av 
resultatet från enkäten hänvisas till bilaga 1. 

Kapitel 7: Hypotesprövning – resultat och analys 

Hypotesprövningarna utgör den statistiskt analyserade 
resultatframställningen. Samtliga hypoteser presenteras med tillhörande 
utfall. Kapitlet avslutas med jämförande analyser av andra empiriska 
kalkylundersökningar. 

Kapitel 8: Diskussion och slutsatser 

Inledningsvis förs en diskussion kring de resultat vår undersökning 
genererat, vilken leder fram till de slutsatser vi drar kring 
produktkalkylering i tjänsteföretag. 
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Kapitel 9: Avslutande kommentarer 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring det resultat som 
undersökningen genererat samt lite tankar kring frågor som 
undersökningen inte kunde besvara. Avslutningsvis ges förslag till fortsatta 
studier inom området, baserade på de frågetecken undersökningen ger 
upphov till. 
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2. Metod 

 metodkapitlet redogör för det angreppssätt vi haft under 
uppsatsarbetet. Vidare redogörs för det tillvägagångssätt vi haft vid 

urvalsarbetet samt vid insamling och tolkning av data. 

2.1. Undersökningsansats 

Vid genomförandet av en studie är det lämpligt att fundera över vilket 
angreppssätt som bör tillämpas. Beroende på studiens syfte är vissa 
angreppssätt mer lämpliga än andra. Denna studie har två delsyften, där det 
ena är av beskrivande karaktär och det andra är utvärderande. Vidare hade 
vi en vilja att kunna generalisera resultaten då den svenska tjänstesektorn 
får anses vara relativt outforskad inom kalkylområdet.  

De två delsyftena är inte helt likartade till sin karaktär. Den beskrivande 
delen innefattar en kartläggning av det faktiska praktiserandet av 
kalkylering inom tjänstesektorn. Med anledning av den kunskapslucka som 
finns inom området beslutade vi att genom empirisk observation skapa en 
bild av hur tjänsteföretagen kalkylerar. Vårt angreppssätt, att dra slutsatser 
från ett empiriskt material, kan liknas det som inom vetenskapsteorin 
benämns induktiv metod. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999) 

För det andra delsyftet, utvärderingen av de traditionella kalkylmodellernas 
lämplighet, ansåg vi det nödvändigt att utgå från någon form av teori. För 
detta syfte använde vi oss av teorier inom kalkylering och tjänsteföretag 
samt angränsade studier inom området för att skapa en referensram. Denna 
referensram bildade utgångspunkten för de hypoteser vi formulerade i 
uppsatsen. Angreppssättet kan liknas med en deduktiv metod. Mer specifikt 
anser vi att metoden är att liknas vid det angreppssätt som benämns 
hypotetisktdeduktiv metod. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999) Genom 
en deduktiv härledning dras en slutsats om verkligheten som sedan utsätts 
för empirisk prövning. Metoden innebär därför en kombination av empiri 
och logik. En rad hypoteser som kunde förklara det studerade fenomenet 
formulerades och vi kunde sedan genom prövning komma fram till vilka 
hypoteser som saknar stöd (falsifiering) och vilka som saknar motsägelser. 

I 
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Då det finns en kunskapslucka inom vårt problemområde har vi valt att 
fokusera uppsatsen kring det empiriska materialet som samlats in. Det 
empiriska materialet har använts för att beskriva generella samband utifrån 
de observerade fallen. I syfte att utvärdera kalkyleringen har dessutom 
angränsande studier och teorier använts för att formulera falsifierbara 
hypoteser. Det angreppssätt vi använt kan därmed ses som en kombination 
av induktion och deduktion.   

2.2.  Typ av studie 

I vår studie har vi undersökt ett representativt urval av den svenska 
tjänstesektorn. Undersökningen har främst haft en kartläggande karaktär, 
där fokuseringen låg på variabler som tydliggör kalkylförfarandet bland 
dessa företag.  

Genomförandet av en undersöknings kan utformas antingen kvalitativt eller 
kvantitativt. Den stora likheten mellan metoderna är att de har det 
gemensamma syftet att ge en bättre förståelse för det samhälleliga fenomen 
vi studerar. (Holme & Solvang, 1997) Den distinkta skillnaden mellan 
metoderna ligger i huruvida forskaren omvandlar information till siffror 
och mängder. Den kvalitativa forskningen utgår från forskarens 
uppfattningar och tolkningar av information. Den aktuella informationen 
kan utgöra referensramar, motiv, sociala processer och sammanhang. 
Gemensamt för denna information är att den inte kan, och inte heller bör, 
omvandlas till siffror. Den kvantitativa forskningen däremot omvandlar 
informationen till siffror och mängder för att möjliggöra statistiska analyser 
av informationen. Den enskilt viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid 
metodval är därför att välja den metod som passar bäst för den 
frågeställning studien har.(Holme & Solvang, 1997) Med beaktande av den 
problemformulering som ställts upp i denna studie ansågs vi att den 
kvantitativa studiens fördelar vägde tyngst, varför denna metod också 
valdes. Genom att samla in information som kan omvandlas till siffror och 
mängder kan informationen analyseras med statistiska metoder för att 
möjliggöra statistiska generaliseringar.  

Studiens karaktär styr även datainsamlingen, då denna studie syftar till att 
undersöka ett flertal variabler ansåg vi att en renodlad tvärsnittsstudie var 
lämplig. Metoden innebär med andra ord att information samlats in på 
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bredden, med relativt lite information om många variabler. Vi har i 
undersökningen intresserat oss för det gemensamma, genomsnittliga eller 
representativa i urvalet. 

2.3 Generaliserbarhet 

Då syftet innefattar ett inslag av generalisering kan möjligheterna till detta 
vara lämplig att diskutera. Uppsatsens analysdelar bygger till stor del på 
statistisk inferens och statistisk hypotesprövning. Statistisk inferens är en 
induktiv metod som möjliggör för oss att dra generaliserande slutsatser ur 
den empiriska data vi samlat in trots den osäkerhet som är förknippad med 
data ur slumpmässiga urval, genom att skatta intervallen för osäkerheten i 
uttalanden. (Dahmström, 1996) Hypotesprövningen har inslag av både 
induktion och deduktion då den kombinerar empiri och logik. Styrkan med 
den metod vi använt anser vi ligger i generaliserbarheten. Detta då metoden 
möjliggör generella uttalanden om hela tjänstesektorn.  

2.3. Urvalsanalys 

2.3.1. Avgränsningar 

Studien av den svenska tjänstesektorn har genomförts med ett antal 
avgränsningar. Inledningsvis har fastslagits att endast den svenska 
marknaden studeras i denna undersökning. Då vissa interna enheter inte är 
vinstdrivande behandlas interna tjänster inte i uppsatsen. Icke vinstdrivande 
enheters produktkalkyler tas delvis fram under andra förutsättningar än 
vinstmaximerande företag. Detta då de i huvudsak är ett hjälpmedel för 
enheten att göra ett nollresultat samt att verksamhet med stort inslag av 
interna transaktioner kan tänkas påverka företagets kalkylering. 

Vidare kommer inte offentlig verksamhet att innefattas i undersökningen. 
Denna typ av verksamhet påverkas i stor utsträckning av politiska faktorer 
som komplicerar denna typ av verksamhet bl.a. präglas den av värderingar 
och begrepp såsom icke vinstdrivande, i allmänhetens tjänst etc. Det kan 
därför inte med självklarhet antas att synen på kalkylering inom offentlig 
verksamhet överensstämmer med privata företag. Den finansiella sektorn 
behandlas heller inte då den har sin egen karaktär, vilken gör att denna 
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sektor skiljer sig i många avseenden från övriga kommersiella 
tjänsteverksamheter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga avgränsningar har gjorts för att 
kunna formulera en homogen population. Då vi vill uttala oss om 
kalkylering i tjänsteföretag har vi valt att inte behandla företag vars syn och 
användande av kalkylering som vi misstänkte mer styrs av andra faktorer 
än det faktum att  de är tjänsteproducerande företag.  

2.3.2. Målpopulation 

Den population som undersökningen idealt avser att kartlägga kallas 
målpopulation  (Dahmström, 1996). Målpopulationen har i detta arbete 
definierats som tjänsteproducerande företag på den svenska marknaden.  

Statistiska Centralbyrån klassificerar företag efter verksamhet, det finns 
dock ingen enskild kategori som innefattar alla tjänsteföretag. Vi har därför 
utifrån detta klassificeringssystem identifierat de kategorier som till största 
del består av tjänsteproducerande företag (Se Tabell 1). Efter att 
kategorierna identifierats har samtliga företag i varje kategori sorterats i en 
fallande lista baserad på antal anställda. Förteckningen skapades med hjälp 
av Market Manager 2002-03, vilket är en databas baserad på uppgifter ur 
offentliga register, exempelvis de uppgifter företagen lämnar i 
årsredovisningen till PRV och statistik från SCB. (MarketManagerPartner, 
2003) Anledningen till att välja denna databas och inte använda SCB:s 
register var en kostnadsfråga. Som studenter vid Linköpings universitet 
hade vi fri tillgång till Market Managers register, vilket efter konsultation 
med personal på universitetsbiblioteket vid Linköpings universitet 
bedömdes vara det redskap som var det mest lämpliga för att fastställa 
rampopulationen då uppgifterna var likvärdiga SCB:s och kostnaden var 
mycket lägre.  

Metoden minimerar det ramfel som skulle uppstå om grupper med 
övervägande tillverkningsföretag innefattades i studien, d.v.s. att fel 
population undersöks (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999). Ett visst 
ramfel är dock ofrånkomligt då samtliga tjänsteproducerande företag inte 
finns samlade i väl avgränsade klasser och metoden därför innebär att vissa 
företag i målpopulationen inte ingår i rampopulationen. Det är även möjligt 
att den grova klassificeringen innebär att något enstaka företag vars 



- Produktkalkyler i tjänsteföretag – 

 

13 

primära verksamhet inte är tjänsteproduktion förekommer i dessa SNI-
grupper.   

7485074600

7484974500

748447440955529

748437440355523

748427440255522

74841744017032955521

74830743007032155510

74820742027031055400

7481474201726007020955300

7481374150725007020455230

7481274140724007020355220

7481174130723007020255210

7470374120722027020155120

7470274112722107012055112

7470174111721007011055111

SNI 74SNI 72SNI 70SNI 55

 

Tabell 1: SNI-kategorier med övervägande tjänsteföretag. 

Efter att ha identifierat aktuella kategorier genomfördes en analys av 
undergrupperna till dessa kategorier. De tre markerade grupperna i tabell 1 
var undergrupper som sorterades bort från rampopulationen då flertalet 
företag klassade i dessa undergrupper inte bedriver tjänsteverksamhet. De 
bortsorterade grupperna var: 

70110 - Markexploatering 

70120 – Handel med egna fastigheter 

74150 - Holdingbolag 

De kvarvarande bolagen har sedan delats in med avseende på 
klassificeringskod och storlek. En naturlig storleksindelning är små bolag 
(50-99 anställda), medelstora bolag (100-499 anställda) och stora bolag 
(mer än 500 anställda). ( ex. Ask & Ax, 1997; Nehler, 2001) Förutom att 
storleksindelningen är naturlig möjliggör den dessutom jämförelser med 
andra kalkylundersökningar ( ex. Ask & Ax, 1997; Nehler, 2001) då denna 
storleksindelning verkar vara praxis vid svenska kalkylundersökningar. Det 
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innebär följaktligen att företag med mindre än 50 anställda inte var aktuella 
att innefattas i vår studie. Tabell 2 visar den totala rampopulationen för 
undersökningen. 

977

47437183254SNI 74

2162480112SNI 72

15946986SNI 70

12873685SNI 55

SummaÖver 500100-49950-99Anställda

 

Tabell 2: Undersökningens totala urvalsram med stratumindelning. 

2.3.3. Statistiskt urval 

Vid en statistisk undersökning är det av mycket stor vikt att urvalet sker på 
ett korrekt sätt för att inte äventyra trovärdigheten i skattningarna av 
populationsparametrarna. Med parameter avses ett bestämt värde som 
skiljer olika populationer åt (Churchill Jr, 1999), t ex medelvärde. Då vi 
genom urvalet vill kunna uttala oss generellt om hela populationen av 
tjänsteproducerande företag är det viktigt att de företag som studien 
innefattar är representativa för populationen i stort. Den statistiskt riktiga 
metoden att skaffa sig ett urval som är representativt för populationen är att 
göra ett obundet slumpmässigt urval (OSU), vilket bygger på att alla 
kombinationer av element skall ha lika stor sannolikhet att komma med i 
urvalet. Därav följer att alla element, i vårt fall tjänsteproducerande företag, 
har lika stor chans att bli valda.(Churchill Jr, 1999) 

Då urvalet sker ur fyra olika verksamhetsklasser finns en betydande risk att 
företagen är förhållandevis heterogena mellan klasserna. Följden av 
delpopulationer som är inbördes mer homogena än den totala populationen 
är att variansen för hela populationen blir väldigt hög. Detta beroende på 
den varians som finns mellan de olika delpopulationerna (Nordgaard, 
2001). För att kunna dra slutsatser om hela populationen med så hög 
precision som möjligt kan ett stratifierat urval användas för att eliminera 
det variansbidrag som uppstår av varians mellan delpopulationerna. 
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(Nordgaard, 2001) Denna undersökning utgörs av tolv strata, fördelat på 
storlek och verksamhetsklass. Därigenom erhålles möjligheten att eliminera 
variansen mellan olika stratum samtidigt som en jämn fördelning av urvalet 
säkerställs. Det totala urvalet bestäms utifrån formel 1.  

Formel 1: Urvalsstorlek vid stratifierat urval med ändlighetskorr. (Nordgaard, 2001) 

Där: 

N = total målpopulation 

n0 = urvalsstorleken vid oändlig målpopulation 

n = urvalsstorleken korrigerad för ändlig population 

Zα/2 = ett värde som används för att uppnå önskad konfidens i 
skattningarna. För konfidens på 95% antar Z alltid värdet 1,96.  

WL = den proportionella vikten för stratum L. 

P = andelen, eftersom P då bara kan anta ett värde mellan 0 och 1 kan 
uttrycket P(1-P)  maximalt anta ett värde av 0,25 dvs. 0,5(1-0,5). Att 
använda detta maximala värde ger största n vilket vi vill komma åt för att 
kunna erhålla största möjliga säkerhet i skattningarna.                                                          

B = bredd på felmarginalen, d.v.s. en bredd på 10 procentenheter innebär 
att ett resultat uttryckt i procent kan variera med ± 5 %.  

Med ett konfidensintervall på 95%, maximalt värde på P (P=0,5) samt 
bredd, B, på 10% ger ovanstående uttryck en stickprovsstorlek på 385 
element vid en oändlig population. Om ändlighetskorrektion tillämpas för 

( ) ( )

N
n
n

n

B

PPWZ
n

L

i
iiL

1
1

14

0

0

2
1

2
2/

0

−
+

=

−⋅⋅⋅⋅
≥

∑
=

α



- Produktkalkyler i tjänsteföretag – 

 

16 

den begränsade populationen om 977 företag används erhålles en 
stickprovsstorlek på 277 element.  

⇒ n = 277 

Efter konsultation med Anders Nordgaard vid MAI, Linköpings universitet, 
beslutade vi att påföra minimikravet på stickprovet med en faktor 1,25 för 
att minska risken med stort bortfall.1 Detta ger ett totalt stickprov om 350 
företag. 

⇒ n . 1,25 ≈ 350 

Stickprovet fördelas sedan på olika strata med proportionell allokering, 
d.v.s. en fördelning baserat på den vikt ett specifikt stratum har. Tabell 3 
visar stickprovsstorlek baserat på stratum. 

35028130192Summa

16914 (M)65 (H)90 (D)SNI 74

779 (K)28 (G)40 (C)SNI 72

572 (J)24 (F)31 (B)SNI 70

473 (I)13 (E)31 (A)SNI 55

SummaÖver 500100-49950-99Anställda

 

Tabell 3: Urvalsstorlek baserat på olika strata. 

Urvalet av företag har genomförts med hjälp av en slumptabell ur Churchill 
(1999). Då tabellen innehåller slumpvisa variabler kan ett urval påbörjas 
var som helst i tabellen, och tabellen kan följas åt valfritt håll. För att inte 
erhålla samma variabler på alla stratum har varje enskilt stratumurval 
påbörjats på olika ställen i tabellen och tabellen har följts i olika mönster. 
Företagen sorterades efter stratum, där det först listade företaget i varje 
stratum tilldelades nummer ett o.s.v.  

                                           

1 Resonemanget utvecklas i avsnitt 2.3.4 Förebyggande åtgärder mot bortfall 
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2.4. Postenkäten 

2.4.1. Utformning av enkäten 

För att minimera problemen med bortfall samt inte riskera att påverka eller 
styra svaren är det viktigt att enkäten utformas på ett korrekt sätt. En 
korrekt och bra enkät ger ett seriöst intryck, vilket borgar för 
undersökningens relevans och trovärdighet. (Dahmström, 1996) För att 
utforma en korrekt och bra enkät bör följande aspekter beaktas: 

Inledningsvis är det naturligtvis viktigt att se till att alla individer som 
tillfrågas finner något svarsalternativ. Om så inte är fallet finns en 
övervägande risk att respondenten antingen inte besvarar enkäten 
alternativt fyller i svar som inte stämmer överens med verkligheten. Det är 
även viktigt att enkäten inte innehåller svårbegripliga ord eller meningar 
som är svåra att tolka för respondenten, om inte frågan uppfattas på ett 
korrekt sätt är chansen till korrekta svar liten. (Dahmström, 1996; Dariush, 
1999) Vid kvantifiering av svarsalternativ ska de olika alternativen vara 
klart definierade och inte ge upphov till någon form av tvekan hos 
respondenten vad de olika svarsalternativen representerar. Ett 
tillvägagångssätt för att tydligt definiera svarsalternativen är att inskränka 
mängden öppna svarsalternativ. På så sätt erhåller respondenten tydligt 
vilka svarsalternativ som finns tillgängliga. Vidare lämpar sig givna 
svarsalternativ väl som underlag för kvantifiering i databaserade 
analysprogram, exempelvis Microsoft Excel och Minitab. En enkät med 
många, på förhand, givna svarsalternativ ställer dock höga krav på 
undersökarnas kunskap om vad som är rimliga svar. 

Vår enkät behandlade sju delområden; branschidentifierande frågor, val av 
kalkylmodeller, kostnadskomponenter i kalkylen, kalkylsituationer, 
standardkostnader, kalkylens betydelse och effekter samt kalkylens 
utveckling. Enkäten som distribuerades bestod av 45 frågor fördelade på 12 
sidor. (se Bilaga 1) Utgångspunkten vid utformningen av frågorna var de 
tidigare undersökningar vi funnit. Genom att formulera liknande frågor 
möjliggjorde vi jämförelser med dessa undersökningar. De aktuella 
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undersökningarna var Ask & Ax, Nehler samt Innes & Mitchell.2 För att 
undvika svårbegripliga begrepp och tvetydigheter i enkäten konsulterades 
fyra testpersoner från näringslivet. Samtliga individer är verksamma inom 
tjänstesektorn och antogs ha god kännedom om kalkylförfarande och 
använda begrepp inom tjänstesektorn. Dessutom diskuterades underlaget 
med vår handledare. Dessa individer var behjälpliga i arbetet att formulera 
frågor, definiera tydliga svarsalternativ och reda upp vad som är vedertagna 
begrepp. Efter genomgång med testpersonerna ansåg vi oss ha en enkät 
som var begriplig för den grupp respondenter vi distribuerade enkäten till. 
Vi ansåg oss även kunna fastslå svarsalternativen i de flesta frågorna. I de 
fall vi fortfarande kände en viss tvekan kring svarsalternativen lämnades ett 
alternativt öppet för respondenten. För klassificering av tjänsteföretag har 
däremot frågan lämnats helt öppen. Detta då begreppen i den 
klassificeringsmodell som presenteras inte är vedertagna bland 
respondenterna, istället har de ombetts lämna en beskrivning av 
verksamheten som bedrivs.  

Vid konstruktion av givna svarsalternativ med graderad skala uppstår en 
problematik då skalan ska fastställas. En fördel med udda antal 
svarsalternativ, främst femgradiga skalor, är att respondenten upplever en 
naturlig spännvidd av svarsalternativ där mittenalternativet motsvarar 
neutral och övriga alternativ motsvarar mer eller mindre åt något håll. En 
femgradig skala motsvarar dessutom en vanlig gradering i samhället, 
exempelvis betyg i skolan och gradering av idrottares insatser. En nackdel 
med ett udda antal svarsalternativ är risken att respondenten vid upplevd 
tidsbrist eller tvetydighet fyller i mittenalternativet av bekvämlighet, och 
därmed slipper ta ställning till frågan. (Dahmström, 1996) Genom att 
använda fasta svarsalternativ som inskränker sig till en skala med jämt 
antal alternativ tvingar man istället respondenten att ta ställning till frågan. 
Risken finns dock att respondenten känner sig tvingad till ett extremt 
ställningstagande och därför avstår därför att besvara frågan. Vi har i denna 
enkät valt att använda femgradiga skalor. Anledningen är att vi anser den 
femgradiga skalan vara allmänt accepterad i samhället. Många 
undersökningar som genomförs använder en femgradig sjunkande skala 
från toppbetyg vid fem, medel eller neutral vid tre samt underkänt vid ett. 

                                           

2 Se avsnitt 4.9 för en kort översikt av dessa undersökningar. 
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Skalan i sig anser vi därför inte har vållat några bryderier för 
respondenterna. 

2.4.2. Svarsfrekvens 

Efter det inledande utskicket erhölls 72 svar (26%). Den inledande 
bortfallshanteringen bestod i att skicka en påminnelse till de företag som 
inte besvarat formuläret, vilka var numrerade för detta ändamål. Efter en 
påminnelse var antalet besvarade formulär 96 stycken (35%). Då urvalet 
var beräknat på en viss förväntad felmarginal (±5%) är skattningar med 
sådan precision inte möjliga, då lägre svarsfrekvens innebär skattningar 
med större felmarginaler. Svarsfrekvensen är relativt andra undersökningar 
förhållandevis normal, dock innebär det inte att är svarsfrekvensen på 
grund av detta är att anse som acceptabel. Felmarginalen är en anledning då 
den blir högre än beräknat beroende på att färre observationer att göra 
skattningar på har erhållits. 

Efter utskicken har konstaterats att 27 företag inte låg inom urvalsramen 
och därmed ska behandlas som ramfel. För att ingå i urvalsramen ska det 
aktiva aktiebolaget ha en svensk verksamhet med övervägande 
tjänsteproduktion samt leverera merparten av sina tjänster externt utanför 
eventuell koncern bolaget tillhör. De svar vi erhöll från dessa företag har 
inte medräknats i svarsfrekvensen, utan helt bortsetts från. 

Undersökningen var planerad som ett stratifierat urval. De statistiska 
beräkningarna som genomförts har dock inte baserats på stratum då vi inte 
erhöll några svar från två stratum. Istället för stickprov ur flera inbördes 
homogena delgrupper har urvalet hanterats som ett stickprov på en 
population. Fördelarna med att eliminera inbördes varians och därmed 
kunna skatta smalare konfidensintervall blev därmed inte möjlig.  

2.5. Bortfall 

2.5.1. Bortfallsproblematik 

Ett problem som nästan alltid uppstår vid genomförandet av en 
branchsundersökning är hur bortfallsproblematiken ska tacklas. Bortfall 
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uppkommer när en individ i stickprov på ett eller annat sätt ”förhindras” 
medverka i undersökningen (Dahmström, 1996). Annorlunda uttryckt, att 
individen inte vill eller kan svara på frågorna i enkäten. När detta inträffar 
kommer följaktligen det företagets samtliga variabelvärden att saknas, ett 
så kallat objektsbortfall. Stickprovet blir mindre i förhållande till 
populationen än vad som initialt planerats. Drabbas undersökningen av ett 
stort antal objektsbortfall kommer undersökning tyvärr att behäftas med en 
betydande osäkerhet i och med att variansen ökar. Detta på grund av 
osäkerheten om svaren från dem som inte svarat skulle ha skiljt sig från de 
svaren som erhållits (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999). Med anledning 
av denna bortfallsproblematik beslöts tidigt, efter konsultation med Anders 
Nordgaard på MAI vid Linköpings universitet, att öka minimikravet på 
urvalet med en faktor 1,25. Orsaken är ett antagande att samtliga företag i 
urvalet inte kommer besvara enkäten. Genom att öka urvalet skickas fler 
enkäter ut och svarsfrekvensen på det ursprungliga urvalet om 277 kan 
ökas. Med en faktor 1,25 innebär det att 80 % av det totala utskicket måste 
besvaras för att det erforderliga antalet svar om 277 svar ska erhållas (350 x 
0,80 = 277). Svarsfrekvensen beräknas på det erforderliga urvalet.  

En mildare form av bortfall är partiellt bortfall, vilket uppstår när en individ 
väljer att delta i undersökningen men negligerar att svara på vissa specifika 
frågor. En del variabelvärden kommer då alltså att saknas. En lösning på 
det problemet är att kontakta personen ifråga och ställa frågan en gång till. 
En förutsättning är då att respondenten på företaget är känd. Dahmström 
(1996) behandlar metoder för partiellt bortfall, exempelvis kan medelvärdet 
för det specifika svaret eller svaret från föregående enkät användas på det 
partiella bortfallet. Efter att vi sammanställt svaren fann vi att de partiella 
bortfallet i en specifik fråga (fråga 14) var 20% och att de partiella 
bortfallet i övriga inte översteg 10%. Då en stor mängd av respondenterna i 
vår undersökning inte var kända för oss, utan adresserat till företagets 
ekonomiansvarige fanns inte möjligheten att återkomma till respondenten. 
Att använda medelvärde eller någon annans svar tillämpades inte heller då 
vi ansåg att resultatet framställs mer korrekt, om än med större felmarginal, 
om vi accepterade de partiella bortfallen utan åtgärd.  
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2.5.2. Förebyggande åtgärder mot bortfall 

Svarsfrekvensen är med största sannolikhet beroende av formulärets 
utformning. Ett allt för långt och komplicerat formulär leder till minskad 
svarsfrekvens. Om formulärets omfattning istället hålls på en rimlig nivå 
med enkla, tydliga frågor ökar möjligheten till en hög svarsfrekvens. Som 
tidigare nämnts har därför enkäten till stor del utformats med fasta 
svarsalternativ där respondenten endast behöver kryssa i det svar som 
stämmer överens med dennes uppfattning. Vidare har formuläret 
diskuterats med handledare från universitetet och besvarats på prov av 
individer i näringslivet. Därigenom kan tvetydigheter, samt frågor som 
upplevs irrelevanta och känsliga, upptäckas och korrigeras.  

2.5.3. Bortfallsundersökning 

Ett tillvägagångssätt att undersöka bortfallspopulationen är att fastslå om 
bortfallspopulationen skiljer sig från svarspopulationen. Anledningen till 
detta är misstanken om att det kan finnas olikheter i svaren bland dem som 
svarat och de som inte svarat, vilket skulle innebära en snedvridning av 
undersökningens resultat. (Dahmström, 1996) Vi har identifierat två 
vanliga metoder för bortfallsundersökning.  

Den enklare metoder innebär att ett urval av bortfallet utförs och jämförs 
sedan med det ursprungliga urvalet. Därigenom kan svarspopulationen 
betraktas som ett slumpmässigt urval av populationen och 
väntevärdesriktiga skattningar för hela populationen kan beräknas utifrån 
svarspopulationen. Svarspopulationen skalas med andra ord upp för att dra 
slutsatser för hela populationen. Nordgaard (2001) benämner denna metod 
kompensationsvägning.  

En annan vanlig metod för att minska bortfall är att byta insamlingsmetod. 
Exempelvis kan telefonintervjuer genomföras av de företag som inte svarat, 
för att därefter väga samman resultatet med den ursprungliga 
undersökningen och därmed erhålla väntevärdesriktiga skattningar. En 
förutsättning för sammanvägning är att samtliga individer i 
bortfallsundersökningen besvarar undersökningen. Metoden benämnes 
Hansen-Hurwitz metod (Dahmström, 1996). De båda beskrivna metoderna 
syftar båda till att säkerställa att svaren som erhållits inte snedvrider 
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slutsatser för hela populationen. Fördelen med Hansen-Hurwitz är att 
bortfallsundersökningen vägs in i undersökningen och därmed kan 
felmarginalen i undersökning minskas.  

För att kunna säkerställa de två populationernas svarssymmetri har ett 
slumpmässigt urval om 18 företag (10%) utförts av de företag som inte 
besvarat enkäten. Dessa företag kontaktades inledningsvis för en 
telefonintervju. Många av respondenterna var dock ovilliga till intervju, 
främst beroende på tidsbrist. Vissa ställde sig däremot positiva till att 
besvara enkäten vid ytterligare ett utskick, varför vi beslöt att genomföra 
ett tredje utskick av enkäten till företagen i bortfallsstratumet. Av det tredje 
utskicket av 18 enkäter erhöll 10 svar. Resultatet av de två första utskicken 
har därefter jämförts med resultatet av det tredje. Ett antal frågor har valts 
ut för jämförelse mellan de företag som besvarat enkäten och de företag 
som ingick i bortfallsundersökningen.  

Be s va ra d e Bo rtfa lls und e rs ökning
S to rle k
-a ns tä llda 270 223
-oms ä ttning 303 270

Ko nkurre ns 3,7 3,8

Kund a np a s s ning 2,07 1,8

And e l d ire kt lön 56% 60%

Kund s truktur 1,88 1,8
 

Tabell 4: Jämförande resultat av besvarade enkäter och bortfallsundersökningen 

De variabler som jämförts är de variabler vi utgått ifrån vid 
hypotesprövningen.3 Som tabellen ovan visar är skillnaderna mellan de två 
undersökningarna förhållandevis små. En del av siffrorna som redovisas i 
tabellen kräver en förklaring; grad av konkurrens och kundanpassning har 
besvarats på femgradiga skalor och kundstrukturen är fördelad enligt tre 
kategorier; de företag som företrädelsevis har små kunder(1), en 
kombination av stora och små (2) samt de som har övervägande små 

                                           

3 För diskussion kring variablerna hänvisas till kapitel 7: Hypotesprövning 
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kunder (3). Siffrorna presenterade för kundstrukturen är ett medelvärde av 
dessa tre kategorier. 

Om samtliga tillfrågade i bortfallsundersökningen hade besvarat enkäten 
vore en sammanvägning av resultatet möjlig, dvs. en bortfallsundersökning 
med Hansen-Hurwitz metod. Beroende på bortfall i 
bortfallsundersökningen var sammanvägning inte möjlig och jämförelsen 
kan istället beskrivas som en ren form av kompensationsvägning. Den 
skillnad som fanns mellan respektive undersökning har tolkats som så pass 
liten att bortfallsundersökningen kan ses som en indikation på att 
snedvridning mellan svarande och icke-svarande företag inte föreligger. 

En annan form av snedvridning mellan svarande och icke-svarande företag 
uppstår om det finns ett samband mellan om företaget besvarat enkäten och 
tillhörande stratum. För att ytterligare säkerställa populationens 
konformitet har därför en undersökning, med hjälp av ett Chi-två test av 
typen ”goodness of fit”, mot så kallade strukturvariabler (Dahmström, 
1996) genomförts. Här har strukturvariablerna fastslagits till antal anställda 
och branschtillhörighet. Resultatet visar att det inte råder något samband 
mellan dessa två variabler och om företaget besvarat enkäten.  

Bransch Observerat Förväntat Storlek Observerat Förväntat
SNI 55 5 15,51 Små 39 63,36
SNI 70 20 18,81 Medel 40 42,9
SNI 72 16 25,41 Stora 9 9,24
SNI 74 47 55,77

Chi-två 0,01
Chi-två 0,01 Gränsvärde 9,21

Gränsvärde 11,34

Konfidens: 99%

 

Tabell 5: Resultat av strukurjämförelse 

Testet utgår från nollhypotesen att inget samband mellan variablerna råder. 
För att kunna förkasta nollhypotesen krävs ett resultat överstigande 
gränsvärdet. Om observerat och förväntat svar överensstämmer blir 
resultatet 0 och ju större differensen mellan observerat och förväntat svar 
desto större blir resultatet. I detta test erhölls resultat på 0,01 vilket innebär 
att nollhypotesen inte kan förkastas. 
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2.6. Databehandling 

Svaren på enkäterna har bearbetats kvantitativt med hjälp av 
kalkylprogrammet Microsoft Excel samt statistikprogrammet Minitab. 
Genom att koda varje enskilt svarsalternativ med en siffra, t ex 1 för ja, 0 
för nej, gör programmen det möjligt att enkelt visa hur de olika svaren 
fördelar sig i så kallade frekvenstabeller. Möjligheter finns även att beräkna 
konfidensintervall för populationsparametrar, t ex medelvärdet i 
populationen.  

När det gäller att presentera de numeriska värdarna rent grafiskt har 
diagramfunktioner i programmet Microsoft Excel använts som redskap. 
Med beaktande av det faktum att det bör finnas möjlighet för alla 
respondenter att finna ett tilltalande alternativ som motsvarar olika 
preferenser vid respektive fråga, har utrymme för utformande av egna svar 
utformats vid vissa frågor. Dessa kvalitativa värden går inte att koda på 
samma sätt som kvantitativa värden, såtillvida svaren inte går att 
sammanfoga i grupper som sen kan kvantifieras.  

Hypotesprövningarna har genomförts med tre olika metoder; T-test, 
ANOVA och korrelation. 

T-testet, ”Student’s t-test”, lämpar sig väl för hypotesprövningar där en 
variabel är fri och den andra är bestämd till 1 eller 0. Testet jämför då 
medelvärdet på den fria variabeln relativt om respondenten besvarat den 
andra frågan med 1 eller 0. Ett exempel kan vara antalet anställda som fri 
variabel och om företaget använder standardkostnader eller inte, vilket kan 
kodas som 1 om företag använder standardkostnader och 0 om det inte 
använder standardkostnader.    

ANOVA genomför ett liknande test som T-testet, med skillnaden att den 
bestämda variabeln kan anta fler värden än 1 och 0. Exempelvis kan den 
fasta variabeln vara en klassificering i tre klasser, kodade 1 till 3. I de fall 
den fasta variabeln endast antar värde 1 och 0 erhålles samma resultat som 
vid ett T-test. 

Korrelation lämpar sig vid jämförelse av två fria variabler. Testet mäter då 
ett eventuellt linjärt samband mellan de två variablerna. Exempelvis kan 
korrelationen mellan antalet anställda och omsättning mätas. Ett positivt 
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samband i detta test innebär då att omsättningen är högre ju fler antal 
anställda företaget har.  

Sammanfattningsvis kan nämnas att samtliga test genomförs mellan två 
variabler i denna undersökning. Nollhypotesen formuleras som att inget 
samband mellan variablerna råder, dvs. testet är av typ ”not equal”. 
Gemensamt för de nämnda hypotesprövningsmetoderna är 
signifikansgränsen. Signifikansgräns för denna undersökning har satts till 
5%, en gräns som är allmänt accepterad för samhällsvetenskapliga 
undersökningar. Den valda signifikansgränsen innebär att vid en 
hypotesprövning förkastas nollhypotesen vid signifikanta värden, dvs. 
värden understigande 0,05. Nollhypotesen formuleras, som tidigare nämnts, 
som att det inte finns något samband mellan de två variablerna. Att förkasta 
nollhypotesen innebär då följaktligen att inget i undersökningen motsäger 
att ett samband mellan variablerna finns.  

2.7. Granskning av metod 

Undersökningens trovärdighet kan utvärderas utifrån tre variabler; 
representativitet, validitet och reliabilitet.  

2.7.1. Representativitet 

För att kunna dra slutsatser från ett urvalsresultat om populationen måste 
urvalet i princip vara slumpmässigt. (Dahmström, 1996) Ett slumpmässigt 
urval innebär, som tidigare nämnts, att samtliga enheter har lika chans att 
komma med i urvalet och att denna chans är obundet av om andra kommer 
med i urvalet. Vi har under urvalsprocessen använt ett uppdaterat 
företagsregister som baseras på SCB:s företagsregister. Ett sådant register 
ansåg vi var det bästa sättet att formulera en population utan stora inslag av 
under- respektive övertäckning. Kravet om slumpmässighet grundar sig i 
antagandet att slumpmässighet leder till representativitet. Ett stickprov är 
representativt om det i allt väsentligt liknar populationen. Metoden 
säkerställer inte likheten mellan stickprov och population per automatik, 
men det metoden uppnår är att skillnaderna är slumpmässiga och kan 
beräknas med hjälp av statistiska beräkningar. (Dariush, 1999) Då 
undersökningen har ett stort antal bortfall har dessutom en 
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bortfallsundersökning genomförts för att kunna göra mer säkra uttalanden 
om populationen.    

2.7.2. Validitet 

Urvalet som gjorts i denna undersökning genererar bara giltig information 
under förutsättning att det som avses mätas verkligen mäts. Det finns i 
princip fyra sätt att fastställa validiteten av ett test; innehållsvaliditet, 
empirisk validitet, testvaliditet och begreppsvaliditet. (Dariush, 1999) 
Validiteten för denna undersökning har primärt säkerställts genom de två 
förstnämnda. 

Innehållsvaliditet; innebär att forskaren ska kunna garantera att de utförda 
mätningarna återspeglar den avsedda frågeställningen. Ett påtagligt 
problem är då det faktum att två verklighetsuppfattningar möts via 
utskicket. De olika verklighetsuppfattningarna är dels vår bild av det 
uppbyggda problemet, men även respondenternas bild av det samma. I 
verkligheten finns ingen garanti för att respondenterna uppfattar den 
problematik som författarna avser. (Holme & Solvang, 1997) För att 
minimera risken att formuläret ska distribueras till individer i företagen 
som inte har kunskap att besvara enkäten har en inledande kontakt tagits 
med företaget för att fastställa vem i företaget ett utskick är lämpligt till. 
Därigenom kan formuläret adresseras direkt till denne individ. Kontakt togs 
endast med större företag där det finns anledning att misstänka att fler än en 
person är möjlig respondent. I mindre företag har ett antagande gjorts att 
ekonomiansvaret primärt vilar på en individ och att denne kommer få 
formuläret om kuvertet adresseras till ”Ekonomiansvarig” på företaget. Vid 
kontakt erhölls däremot inga garantier om att formuläret skulle besvaras, 
utan endast lämplig respondent fastslogs. Det verkliga utfallet fördelade sig 
enligt nedan. 
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Figur 1: Respondenter fördelade på befattning 

Kategorin ”Annan” består av individer med befattning VD, vice VD etc. i 
mindre företag, vilka får antas vara de individer i små företag som har god 
insyn i företagets kalkylerande. 

Empirisk validitet: innebär att vissa förväntningar om samband föreligger, 
exempelvis att stora företag kalkylerar mer än små. Den empiriska 
validiteten säkerställs då genom att statistiskt mäta de antagna sambanden. 
I kapitel 6 presenteras de hypotesprövningar som genomförts, vilket är den 
metod som använts för att skapa empirisk validitet för undersökningen.  

2.7.3. Reliabilitet 

I en undersökning är validiteten det viktigaste kravet, om undersökningen 
inte mäter vad som avses spelar det ingen större roll om mätningen i sig är 
bra. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999) 

Om validiteten är uppnådd kan ytterligare krav ställas på undersökningen i 
form av exempelvis reliabilitet. Detta innebär att undersökningen ska ge ett 
tillförlitligt resultat, resultatet ska med andra ord vara obundet vem som 
utför undersökningen. Reliabiliteten i denna undersökning är därför 
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beroende av om någon annan forskare skulle erhålla ett liknande resultat. 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999) Vi anser med bakgrund av att 
representativitet erhålls genom det obundna slumpmässiga urvalet och 
validitet genom statistiska testmetoder ha uppnått en godtagbar grad av 
reliabilitet i denna undersökning. 
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3. Kalkylens historik  

Kostnadsredovisning kan spåras tillbaka till 1400-1500 talen både i Italien 
och Nederländerna där redovisning av direkta kostnader i form av material 
och lön skedde på ett tillverkningskonto varifrån värdet av produkten, 
värderad till summan av dessa direkta kostnader fördes vidare till ett 
färdiglagerkonto. (Carlsson, 2001) De noggranna och mer avancerade 
kostnadsberäkningarna växte sannolikt fram då de engelska textilarbetarna 
försökte konkurrera ut de gamla skråmonopolen i början av 1500-talet. 
(Alnestig & Segerstedt, 1997) För att lyckas med detta krävdes beräkningar 
för att fastställa vilka produkter som var lönsamma att satsa på.  

Av naturliga skäl var dock litteraturen på området i stort obefintlig innan 
Adam Smith 1776 kom ut med ”The Wealth of Nations” i vilken 
kalkylproblem berörs. (Carlsson, 2001) Smith skriver t.ex. om hur 
produkternas totala inkomster inte bara måste täcka kostnaderna för 
råvarorna och uppkomna löner utan även ge ränta och vinst. Detta 
resonemang är snarlikt dagens bidragskalkyler.  

Några år efter det att Smiths bok kom ut inträffade en rad händelser som 
idag går under namnet den industriella revolutionen och med den kom 
självkostnadsberäkningens föregångare. Dessa kalkyler kännetecknades av 
en större totalsyn än vad som tidigare förekommit och man försökte få med 
alla kostnadsposter i kalkylen. Detta ansågs vara av stor vikt för att 
premiera en sund konkurrens bland företagen. Under 1800- talet var 
Frankrike föregångsland vad gäller mer kvalificerad litteratur inom 
industriell och jordbrukskalkylering. Utvecklingen fortsatte, och i takt med 
den ökade och mer differentierade mekaniseringen krävdes uppdelning 
efter kostnadsställen med differentierade pålägg vilket förespråkades av 
bland andra Church 1901 och Schmalenbach 1899. Kostnadernas beroende 
av volymen (break even-analyser) var kända relativt tidigt och behovet av 
standardkostnader diskuterades innan sekelskiftet men fick sitt egentliga 
genombrott i och med att Fredrick F. Taylor m.fl. introducerade 
arbetsrationaliseringen med tids- och rörelsestudier kanske mer känd som 
scientific management skolan inom företagsorganisation. (Alnestig & 
Segerstedt, 1997) 
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Svensk kalkylhistoria är, precis som de flesta länder i Europa, påverkad av 
den tyska kalkyleringens framväxt under 1900- talet. En av den tyska 
kalkyleringens främsta förgrundsfigurer är Eugen Schmalenbach. Han 
betonade vikten av att principerna i kalkylering måste skiljas från 
principerna i redovisning, samt att kalkyleringens huvuduppgift är att 
stödja beslut. Den tyska krigsmaktens kraftiga upprustning under 30-talet 
skapade ett behov av standardisering. En standardisering var nödvändig då 
många företag sålde krigsmaterial till staten eller erhöll statligt stöd. Detta 
krävde gemensamma regler för de inblandade vilket utmynnade i en mer 
standardiserad kalkylering. (Nehler, 2001) 

Denna tyska standardisering påverkade även de svenska förhållandena. I 
Sverige fanns det många förespråkare för en standardisering, där en av de 
starkaste förespråkarna var den svenska staten. Under mellankrigsåren kom 
Sveriges Standardiserings kommission (SIS), som en följd av deras arbete 
med ”Normer rörande enhetlig terminologi vid industriell 
kostnadsberäkning”, med rekommendationen att enhetliga 
beräkningsprinciper samt en grundplan för självkostnadsberäkningar borde 
utarbetas. (Carlsson, 2001) 

Den svenska Teknologiföreningen blev inspirerad av detta och tillsammans 
med SIS tillsatte de den kommitté som 1936 utkom med ”Enhetliga 
principer för självkostnadsberäkning” (EP). Kommittén hade stor 
uppslutning då även Sveriges industriförbund, Ingenjörs-
vetenskapsakademin samt de största svenska verkstadsindustriföretagen 
(Volvo, ASEA, SKF och Ericsson) var delaktiga. Efter vissa förändringar 
fastställdes EP som standard 1936. (Alnestig & Segerstedt, 1997) 
Huvudfundamentet för EP var att företagen skulle kalkylera alla sina 
förväntade kostnader vilka sedan skulle fördelas vidare till 
produktenheterna. 

”Självkostnadsberäkningen skulle innehålla ett påslag vilket motsvarade 
vad som förväntades krävas för att vidmakthålla och förnya företagets 
fasta och rörliga resurser. Även ränta på eget och främmande kapital i 
företaget skulle inkluderas.”  

(Alnestig & Segerstedt, 1997) 

Huvudargumentet bakom EP var att förmå de svenska företagen att enas 
kring en standardisering. Det fanns dock ytterligare en bakomliggande 
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orsak till EP, nämligen att förhindra företag att sälja produkter under sin 
produktkostnad i syfte att slå ut sina konkurrenter. Genom detta förfarande 
kunde oseriösa företag slå ut seriösa företag och införandet av en 
standardiserad kalkylering skulle beivra detta. 

 ”Avsikten var med EP var alltså inte att kalkylera rätt, utan att kalkylera 
lika.” 

Nehler  (2001) 
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Figur 2: Självkostnadens och försäljningsprisets huvudbeståndsdelar vid påläggskalkyl 
(Nehler, 2001) 

Den svenska staten utövade under andra världskriget en hård priskontroll 
vid upphandlandet av försvarskontrakt. Detta ledde till att de 
standardiserade principerna i EP erhöll en dominerande ställning i Sverige. 
Efter andra världskriget uppmärksammades bristerna med 
självkostnadskalkylering och andra metoder som baserades på rörliga 
kostnader introducerades. Paulsson Frenckner (1986) argumenterade för att 
använda olika kalkylmetoder i olika situationer, dvs. kalkylmetoden bör 
anpassas efter den situation den används för. Detta ledde till att den 
svenska debatten om den ena eller andra kalkylmetodens överlägsenhet 
avstannade, vilket även ledde fram till att vi i Sverige har en tradition att 
skilja på fasta och rörliga kostnader (Alnestig & Segerstedt, 1997). 
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Den svenska kalkyldebatten har även påverkats av amerikansk kalkylering, 
bl.a. med den i USA så uppmärksammade relevance lost debatten. Denna 
debatt drevs fram, i USA, av Johnson och Kaplan (1987). Tillsammans 
med Cooper tog dessa herrar fram en ny kalkylmetod kallad ”Activity 
Based Costing” (ABC- kalkylering). Denna nya metod och dess begrepp 
introducerades på svenska 1989 då Olve och Samuelson kom ut med 
”Produktkalkylering i omvandling”. Redan 1959 presenterade dock Vagn 
Madsen idéer som har likheter med dagen ABC (Alnestig & Segerstedt, 
1997). Det förslag Madsen lade fram kallades variabilitetsredovisning och 
kom, till vissa delar, att realiseras i mitten av 1970-talet då de datoriserade 
ekonomisystemen möjliggjorde en mer detaljerad redovisning av olika 
kostnadsslag. Generellt kan sägas att datoriseringen av ekonomisystemen 
öppnade upp för nya möjligheter för produktkalkyleringen där allt mer 
information kunde tas fram. Den första utgåvan av ”Produktkalkyler i 
industrin” av Samuelson 1970 motiverades av de förändringar som ägt rum 
av produktkalkyleringen sedan introduktionen av EP. 

En vidareutveckling vad gäller relevance lost debatten kom 1992 då 
Thomas Johnson i boken ”Relevance regained” betonade betydelsen av 
korta ledtider, hög kvalité samt enkla och effektiva processer i hela 
företaget. Johnson betonar vikten av den underliggande processen vid 
ekonomistyrning och faran att stirra sig blind på ekonomiska och 
finansiella nyckeltal. 
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4. Kalkylering 

om en fortsättning av föregående kapitel behandlas här de 
kalkylmodeller som utvecklats över tiden. För flertalet läsare bör dessa 

modeller vara bekanta, det kan dock i en uppsats som behandlar 
kalkylering vara lämpligt att kort beskriva de vanligt förekommande 
modellerna samt deras beståndsdelar. Vidare presenteras här resultat från 
empiriska undersökningar inom den svenska verkstadsindustrin i 
anslutning till de presenterade beståndsdelarna. 

4.1. Produktkalkyl 

Produktkalkyl och produktkalkylering är vanligt förekommande begrepp. 
Det kan därför vara lämpligt att definiera vad som avses med begreppet 
produktkalkyl i denna uppsats. Det förekommer ett antal definitioner i 
litteraturen ( t ex Frenckner, 1983; Hansson & Nilsson, 1994; Olsson, 
1994), gemensamt för dessa kan lyftas fram följande;  

Med kalkyler avses i regel beräkningar och sammanställningar av 
kostnader och intäkter för ett visst objekt, kalkylobjekt. Kalkyler kan ställas 
upp både i speciella beslutssituationer och i mer rutinmässigt 
återkommande situationer. De senare avser kalkyler för objekt där man har 
ett behov av löpande uppföljning av kostnadernas och intäkternas 
fördelning enligt ett visst system – kalkylsystemet. Produkterna är ett 
sådant objekt i nästan all verksamhet, både i tillverkande och 
tjänsteproducerande företag.  

Under arbetets gång har vi därför definierat begreppet enligt följande;  

Produktkalkylen en rutinmässig kalkyl där objektet är en produkt, 
produktserie, produkttyp, ett produktsystem, kund eller liknande. De 
belyser  områden som produktval, kostnadskontroll och prissättning. 
Produktkalkylernas syfte är med andra ord att kontinuerligt ge underlag för 
återkommande bedömningar av produkternas kostnader, lönsamhet och 
priser. 

S
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4.2. Kalkylmodeller 

4.2.1. Bidragskalkyler 

Produktkalkyler som bygger på bidragsmodellen använder en ofullständig 
kostnadsfördelning. Metoden förenklar kalkylarbetet, men innebär 
samtidigt att man inte får tillgång till hela kostnadsbilden.(Ohlsson, 2001)  

Bidragskalkylen bygger på begreppen särintäkter och särkostnader, dvs. 
intäkter och kostnader som direkt kan hänföras till produkten i fråga. En 
särintäkt kan därför ses som en intäkt som tillkommer eller bortfaller 
beroende på valt handlingsalternativ. (Andersson, 1997) 
Handlingsalternativets täckningsbidrag (TB) erhålles genom skillnaden av 
produktens särintäkt och särkostnad.  

Täckningsbidrag (TB) = Särintäkter – Särkostnader          

Formel 2: Andersson (1997a) 

Det totala täckningsbidrag (TTB) som företaget genererar är summan av 
samtliga produkters täckningsbidrag.  

Totalt täckningsbidrag (TTB) = Total intäkt (TI) – Total särkostnad     

Formel 3: Andersson (1997a) 

Det totala täckningsbidraget ska täcka företagets samkostnader, dvs. de 
kostnader som inte tydligt och direkt kan hänföras till produkterna. Om 
företaget helt förlitar sig på bidragskalkyler ska dessutom bidraget räcka till 
en tillräckligt stor vinst för att säkra företagets överlevnad.  

Resultat = TTB – Samkostnad          

Formel 4: Andersson (1997a) 

Vid kortare produktionsbeslut kan ett projekt accepteras om det ger ett 
positivt täckningsbidrag, exempelvis vid ledig kapacitet. På lite längre sikt 
gäller det däremot att produktionen anpassas på så sätt att den ger det 
största totala täckningsbidraget. (Ohlsson, 2001) 
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4.2.2. Stegkalkylen 

I de flesta företag finns det särkostnader på olika nivåer (Andersson, 1997). 
Det kan i ett tjänsteföretag exempelvis finnas särkostnader för en enskild 
tjänst, en grupp av tjänster och ett bredare utbud av relaterade tjänster. En 
del av samkostnaderna för en enskild tjänst kan exempelvis ses som 
särkostnad på tjänstegruppsnivå, då ett alternativ på tjänstegruppsnivå är att 
ta bort den enskilda tjänsten från utbudet av tjänster och därmed få den 
tjänstens kostnader att bortfalla. På företagsledningsnivå är därför samtliga 
kostnader särkostnader för företaget.  

Produkt A Produkt B Produkt C

Produktgrupp
1

Produkt D Produkt E Produkt F

Produktgrupp
2

Produktprogram

TB 1

TB 2

TB 3

 

Figur 3: Stegkalkyl (Andersson, 1997a) 

Ovanstående kan exemplifieras med ett företag som erbjuder 
bevakningstjänster. I produktprogrammet ”Bevakning” ingår de två 
produktgrupperna nattbevakning av kontorsfastigheter och yttre 
bilpatrullering av fastighet. Dessa produktgrupper utgörs av de kunderna 
som köper tjänster inom respektive produktgrupp. Kunden ses här som ett 
enskilt projekt. 

Detta förhållande kan analyseras med en stegkalkyl. Täckningsbidragen för 
enskilda kunder anges som TB 1. Om samtliga TB 1 summeras och 
särkostnaderna för grupper av tjänster subtraheras erhålles TB 2 osv. 
Stegkalkylen ger en bild av det ekonomiska överskottet på olika nivåer i 
företaget. I en mer utvecklad stegkalkyl kan dessutom vissa samkostnader 
fördelas på enheter med hjälp av fördelningsnycklar. Denna utvecklade 
form av stegkalkyl benämns totalstegkalkyl.  

Totalstegkalkylen är som figuren ovan illustrerar en mellanform av 
ofullständig och fullständig kostnadsfördelning, dvs. en mellanform av 
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bidragskalkyl och själkostnadskalkyl. Ju mer samkostnader som fördelas, 
desto mer närmas en självkostnadskalkyl. (Andersson, 1997) 

4.2.3. Självkostnadskalkyler 

Påläggskalkylen illustreras normalt i form av en kalkyltrappa. En fördel 
med kalkyltrappan är att den tydligt visar nyckelfunktionen i det aktuella 
företaget (Ohlsson, 2001). Figuren nedan exemplifierar hur kalkyltrappan 
kan se ut för ett tjänsteproducerande företag. 

Direkta lönekostnader

Projektomkostnader

Speciella direkta kostnader

AO, Administrationsomkostnader

FO, Försäljningsomkostnader

Resultat

Projekt-
kostnad

Själv-
kostnad

Försäljningspris

 

Figur 4: Påläggskalkyl för tjänsteproducerande företag (Andersson, 1997a) 

Genom att summera tjänstens direkta kostnader samt allokera den del av 
omkostnader som tjänsten tar i anspråk erhålles en mer rättvis bild av 
tjänstens resursförbrukning än de modeller som presenterats tidigare. 

Kostnadskomponenter 

De direkta kostnaderna för tjänsten är: 

" direkt lön (dL) – lönekostnaden samt lönebikostnader för den personal 
som tillhandahåller tjänsten. 

" projektomkostnader – indirekta kostnader för att kunna producera 
tjänsten, bl.a. kostnader för värdeminskning på maskiner och inventarier, 
driftkostnader, lokalkostnader, räntekostnader, avgifter för tele och porto 
osv. 
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" speciella direkta kostnader – är andra direkta kostnader än lön till egen 
personal. Dessa uppkommer i samband med att tjänsten produceras, t ex 
resekostnader, materialkostnader och inhyrda tjänster från underkonsulter. 

De indirekta kostnaderna, omkostnaderna, för den aktuella tjänsten belastar 
tjänstens totala kostnad genom omkostnadspålägg. Dessa omkostnads-
pålägg beräknas mot de direkta kostnaderna.  

" Administrationskostnader – ekonomiavdelning, företagsledning mm. 

" Försäljningsomkostnader – försäljarlöner och provisioner, reklam, 
marknadsundersökningar. 

Vissa företag väljer att slå ihop de gemensamma kostnaderna för 
administration och försäljning och fördela dem genom ett enda pålägg, 
AFFO-pålägget. 

Omkostnaderna belastar tjänsten genom procentuella pålägg. I 
kalkyltrappan ovan fördelas omkostnaderna exempelvis enligt följande: 

Omkostnad: Fördelningsbas:

"Projektomkostnader

"Administration
"Försäljning
"Vinst

"Ex. lönekostnad, 
lokalyta, tid

"Projektkostnad
"Projektkostnad
"Självkostnad

 

Figur 5: Omkostnadsfördelning (Ohlsson, 2001), egen bearbetning 

Det finns vissa skillnader mellan tjänsteföretagens kalkyltrappa jämfört 
med det tillverkande företagets kalkyltrappa.  

" Den klassiska kalkyltrappan för tillverkningsföretag innehåller 
omkostnadspålägg för material och tillverkning. I dessa inkluderas bland 
annat kostnader för lagerhållning, vilket ofta inte återfinns i tjänsteföretag. 
Dessutom ligger tillverkningsomkostnaderna, bland annat lokalkostnader 
och avskrivningar, till viss del under projektomkostnader i tjänsteföretagen.   
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4.2.4. Activity-Based Costing (ABC) 

Utöver de traditionella kalkylmodellerna är troligtvis den metod som 
troligen fått mest genomslagskraft Activity-Based Costing (ABC), som 
togs fram efter kritik mot traditionell kalkylering. Metoden utgår från de 
aktiviteter som produkten nyttjar vid produktionsprocessen, till skillnad 
från traditionell kalkylering som fokuserar på produkten (Cooper, 1988).  

Kritiken mot traditionell kalkylering som fick mest gehör kom från 
Johnson & Kaplan (1987) som menade att kalkylinformationen som 
genererades av traditionell kalkylering saknade relevans genom att komma 
för sent, vara alltför aggregerad samt att vara förvrängd. En bidragande 
orsak till detta var den traditionella kalkyleringens fokusering på direkta 
kostnader, trots dess minskade betydelse. Ytterligare brister med 
traditionell kalkylering i en föränderlig tillverkningsmiljö presenterades av 
bl.a. Cooper (1987). 

Kritiken var däremot ingen egentlig nyhet, Vagn Madsen presenterade 
ABC-liknande idéer redan 1959. Även Drucker (1963) var en tidig 
förespråkare av dessa tankegångar, han menade att indirekta kostnader 
orsakas av transaktioner och inte av volymen output. Miller och Vollman 
(1985) höll med Drucker och hävdade att den primära orsaken till 
förbrukning av omkostnader var transaktioner. Transaktionsbegreppet som 
lades fram av dessa författare är samma koncept som ABC grundas på. 

4.3. Direkta och indirekta kostnader 

Med relevance lost-debatten (Johnson & Kaplan, 1987 m.fl.) infördes 
myten om sjunkande andel direkta kostnader och stigande andel 
omkostnader. Ask & Ax (1997) studie av svenska industriföretag ger 
upphov till vissa frågetecken kring denna myt då de visade att i genomsnitt 
består produktkalkylen för dessa företag av 65% direkta kostnader och 35 
% indirekta kostnader. Av de direkta kostnaderna utgör ca 25 % direkt lön i 
denna kalkyl. Studien ger med andra ord inget direkt stöd till 
föreställningen om direkta kostnaders sjunkande andel. Givetvis 
presenteras ingen jämförande post men om myt skulle vara stå oemotsagd 
anser författarna att andelen indirekta kostnader borde varit större. 
Liknande resultatet har också erhållits i undersökningar på bland annat den 
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belgiska och australiensiska industrimarknaden (Joye & Blayney, 1990; 
Kerremans, Theunisse et al., 1991). Det förefaller med andra ord vara så att 
de direkta kostnaderna utgör en relativt stor del av tillverkningsföretagens 
produktkalkyler.  

Tillverkningskostnad Självkostnad___________

Direkta kostnader 65% Direkta kostnader 65%
Omkostnader 35% Omkostnader 35%

 

Tabell 6: Andel direkta kostnader (Ask & Ax, 1997) 

4.3.1.  Fördelning av indirekta kostnader   

En förutsättning för att kunna bestämma den totala kostnaden för en tjänst 
är att slå fast hur de indirekta kostnaderna ska fördelas. Processen med att 
fördela kostnaderna kan delas in i tre steg, vilket illustreras i figur 6. 
(Snyder & Davenport, 1997) 

Kostnadsslag

Kostnadsställe

Kostnadsbärare

Indirekta kostnader
(Omkostnader)

Fördelade
kostnader

Direkta
kostnader

 

Figur 6: Direkta och indirekta kostnader (Andersson, 1997) 

Det första steget är att välja kostnadsbärare till vilket kostnaderna ska 
fördelas. Då kostnader bidrar med viktig information för hur organisationen 
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skall drivas är det viktigt att dessa kostnader registreras och samlas upp på 
vissa förutbestämda kostnadsställen (Snyder & Davenport, 1997). 
Kostnadsbärare kännetecknas av att de kräver en separat 
kostnadsberäkning, de är slutobjektet i kalkyleringen. Vid den aktuella 
kostnadsbäraren utförs vissa delar av företagets förädlingsprocess. Arbetet 
kräver någon form av resursförbrukning, vilket i sin tur ger upphov till 
kostnader (Andersson, 1997). 

Därefter sammanställs de indirekta kostnaderna i kostnadsställen. Direkta 
kostnader kan direkt hänföras till en kostnadsbärare. De indirekta 
kostnaderna kan ofta vara svåra att på ett korrekt sätt knyta till en specifik 
kostnadsbärare. Exempel på indirekta kostnader är administration, städning 
och underhåll. Dessa tjänster kommer många på företaget tillgodo och 
därför bör också berörda kostnadsbärare stå för sin del av 
resursförbrukningen.   

Slutligen väljs en metod för att knyta de samlade indirekta kostnaderna till 
kostnadsbäraren. I denna fas är det av vikt att fastställa relevanta 
fördelningsnycklar som allokerar ut de indirekta kostnaderna på ett 
rättvisande sätt. Exempel på en vanlig fördelningsnyckel för administrativa 
kostnader är tillverkningskostnaden.  

4.3.2. Fördelningens effekter 

Ett, i teorin, optimalt kostnadssystem skall leda till perfekt ekonomisk 
information och därmed underlätta för chefer på samtliga nivåer att fatta 
beslut som är optimala för organisationen som helhet. Allokering av de 
indirekta kostnaderna ger i huvudsak två fördelar: mer motiverade chefer 
och bättre ekonomiska beslut. (Snyder & Davenport, 1997) Den första 
fördelen bygger på resonemanget att en chef som har möjligheten att 
påverka de kostnader denna ansvarar för blir motiverad att prestera bättre. 
Resonemanget bygger med andra ord på en princip om påverkbarhet. Det 
kan också ge ledningen möjlighet att styra de operativa cheferna mot 
organisationens övergripande mål. Om ledningen exempelvis vill 
uppmuntra användandet av ett datoriserat system kan ett pålägg för tjänsten 
påföras de operativa cheferna. Dessa blir då mer motiverade att nyttja 
systemet för att på så vis erhålla nyttan av kostnaden de påförts.  
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Den andra fördelen baseras på att en korrekt allokering av de indirekta 
kostnaderna ger de anställda en bättre kunskap om varan eller tjänstens 
”verkliga” kostnad, vilket innebär att företaget får en mer 
kostnadsmedveten personal.  Vidare kan denna kunskap nyttjas för att fatta 
bättre beslut vad gäller exempelvis prissättning på de erbjudna produkterna 
eller tjänsterna. I de fall allokeringen inte är rättvisande finns en betydande 
risk för under eller överskattning av de indirekta kostnadernas storlek, 
vilket i sin tur leder till felaktig prissättning.  

4.3.3. Hur ska kostnaderna allokeras? 

En relativt enkel ansats då det gäller att fördela indirekta kostnader är att 
genom en fördelningsnyckel fördela samtliga indirekta kostnader som finns 
inom organisationen till de olika kostnadsbärarna. Ett problem med denna 
metod är att sambandet mellan förändringar i kostnadsenheternas 
verksamhet och storleken på organisationens indirekta kostnader ofta är 
mycket svag. (Snyder & Davenport, 1997) 

I teorin kan indirekta kostnader samlas i flera olika kostnadsställen och 
fördelas med hjälp av många fördelningsnycklar. I verkligheten är 
förhållandet ofta det omvända med få kostnadsställen och få 
fördelningsnycklar. Detta beror ofta på att enkelhet, kostnad och 
användarvänlighet premieras i förhållande till systemets grad av korrekthet. 
Ett tecken på ett sådant förhållande är att många företag ofta använder en 
variabel, exempelvis direkt lön (dL) för att allokera ut de indirekta 
kostnaderna (Snyder & Davenport, 1997). Det är oftast mycket svårt att 
hitta en fördelningsnyckel som har ett perfekt kausalt samband med de 
indirekta kostnaderna, varför det till stor utsträckning istället väljs en eller 
flera fördelningsnycklar som samvarierar bäst med de indirekta 
kostnaderna. Valet av fördelningsnycklar grundas ofta på följande tre 
kriterier (Snyder & Davenport, 1997): 

" Hur pass tydligt kan fördelningsnyckeln spegla resursförbrukningen? 
Det starkaste sambandet är, som tidigare nämnts, det kausala men oftast 
accepteras att en samvariation mellan resursförbrukningen och 
fördelningsnyckeln existerar.  

" Hur stor är kostnaden för att inhämta och analysera den information som 
förknippas med fördelningsnyckeln? Fördelningsnycklar som är för 
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komplicerade riskerar att kosta mer än de smakar, vilket innebär att 
informationsinsamlingen blir så kostsam att fördelar de genererar i form av 
exempelvis bättre beslutsunderlag inte överväger kostnaderna. 

" Hur stor är skillnaden mellan de olika fördelningsnycklarna? Om 
skillnaden i mätkostnad mellan olika fördelningsnycklar är liten är det 
normalt mer kostnadseffektivt att välja det billigaste alternativet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att fördelningsnycklar bör vara enkla att 
både förstå och använda. Vidare bör de som har kostnadsansvaret ha 
förståelse för hur kostnaderna uppstår och hur de kan påverkas.  

I svenska verkstadsföretag är fördelningsprocessen komplicerad och 
utförandet varierar mellan företagen. (Ask & Ax, 1997) Resultatet är 
sammanfattat i två kategorier; dels de som väljer att samla omkostnaderna i 
kostnadsställen och sedan fördela dem med fördelningsnycklar samt de 
som väljer att samla omkostnaderna i omkostnadskomponenter och sedan 
fördela vidare till kalkylobjekt med hjälp av fördelningsnycklar.  

Omkostnader samlas per kostnadsställe 82,5%
och fördelas sedan vidare till kalkyl-
objekt med fördelningsnycklar 

Omkostnader samlas i en eller flera omkost- 16,1%
nadskomponenter och fördelas sedan vidare
till kalkylobjekt med fördelningsnycklar

Kombination av de två ovan nämnda 1,5%
 

Figur 7: Fördelning av tillverkningsrelaterade omkostnader (Ask & Ax, 1997) 

Figuren ovan visar tydligt att majoriteten av de svenska 
tillverkningsföretagen använder en fördelning där omkostnader samlas i 
kostnadsställe och därefter fördelas till kalkylobjekt med 
fördelningsnycklar.  

4.4. Tillämpade kalkylmetoder 

En kalkyl är en förenklad bild av verkligheten, uppbyggd på ett visst inslag 
av antaganden och förväntningar. Förenklingar och antaganden är 
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nödvändiga dels för att kunna generera underlag för beslut rörande 
framtiden samt för att kunna presentera en överskådlig kalkyl utan allt för 
mycket detaljer. (Ohlsson, 2001) Trots att kalkyler är en förenklad bild av 
verkligheten är de flesta överens om att en bild som ligger någorlunda nära 
sanningen är bättre som beslutsunderlag än ingen bild alls. Böand 
tillverkande företag återfinns ett blandat användande av själkostnads- och 
bidragskalkyler. (Ask & Ax, 1997) Totalt använder 90,1 % av företagen 
inom tillverkningsindustrin självkostnadskalkyler, antingen som enda 
metod eller i kombination med bidragskalkyler. Av dessa företag använde 
sig 42,1 % av bidragskalkyler, antingen som enda metod eller i 
kombination med självkostnadskalkyler. De företag som använder 
metoderna kombinerat utgör ungefär en tredjedel av företagen.  

Självkostnadskalkyl 57,9%

Bidragskalkyl 9,9%

Självkostnads- och bidragskalkyl 32,2%
100%  

Tabell 7: Val av kalkylmetod (Ask & Ax, 1997) 

Bland dessa företag som använder sig av båda metoderna har de flesta 
självkostnadskalkylen som huvudsaklig metod och bidragskalkylen som 
komplement. Anledningen uppgavs vara att bidragskalkylen sågs som en 
förenklad självkostnadskalkyl som var lämplig att använda vid behov av 
snabba beräkningar, exempelvis vid lönsamhetsuppföljningar. (Ask & Ax, 
1997) Argumentet för användandet av den mer utvecklade 
självkostnadskalkylen var att den ansågs ge en mer stabil grund för 
prissättningsbeslut än vad bidragskalkylen gör. Kort summerat verkar 
svenska industriföretag använda sig av den mer utvecklade 
själkostnadskalkylen för ex ante beslut och, i de fall den används, nyttja 
bidragskalkylen för ex post kalkyler såsom lönsamhetsuppföljning. 
Entydigt är dock resultatet att någon form av kalkyler används.  

Som nämnts är kalkylen en förenkling av verkligheten vilket innebär att 
både bidrags- och själkostnadskalkylen kan ställas upp på olika sätt 
beroende på användare och situation. Valet av modellerna ska därför mer 
ses som vilken kalkylfilosofi företaget har än ett försök att exakt återge hur 
företagen ställer upp kalkylen.  
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Noteras bör även att kartläggningen av användandet av kalkylmodeller i 
tillverkningsföretag visade att cirka hälften av företagen egentligen 
beräknar tillverkningskostnaden (motsvarande projektkostnaden i figur 4) 
istället för självkostnaden för produkten då administrations- och 
försäljningskostnader inte inkluderades i produktkalkylen.     

Med förändrade förutsättningar uppkommer det emellanåt nya 
kalkylmetoder för att uppfylla behoven som de nya förutsättningarna ger 
upphov till. Som nämnts är den kanske mest diskuterade metoden utanför 
de akademiska kretsarna de senaste 15 åren ABC. I studien av Ask & Ax 
(1997) undersöktes hur pass väl spridningen av denna nya metod når 
näringslivet. Undersökningens resultat på 23% användare står dock inte 
helt oemotsagt. Nehler (2001) undersökte liknande variabler i sin studie av 
ABC:s spridning i svensk verkstadsindustri och kom fram till ett helt annat 
resultat, med endast 16% ABC-användare. 

4.5. Förfarande vid olika kalkylsituationer  

Olika situationer ställer olika krav på kalkylen. Det är därför ett naturligt 
antagande att företagen väljer olika metoder beroende på situation. De 
situationer som på förhand kan antas vara frekvent återkommande 
presenteras nedan. Användandet av själkostnadskalkyl, bidragskalkyl eller 
en kombination av metoderna avser svenska tillverkningsföretag. (Ask & 
Ax, 1997)  

SJK BK SJK och BK
Prissättning mot marknad 72,5% 19,8% 7,6%
Internprissättning 87,5% 10,4% 2,1%
Order/offertgivning 71,2% 16,5% 12,2%
Produktval 68,8% 21,2% 10,0%
Mafö/Fsgstrategi 72,4% 24,1% 3,4%
Budgetering 73,3% 19,8% 6,9%
Kostnadskontroll 78,2% 16,9% 4,8%

Resultat/lönsamhetsuppföljning:
-per produkt/produktgrupp 69,9% 25,0% 5,1%
-per kundgrupp/segment 63,8% 32,5% 3,8%
-per marknad 66,7% 30,9% 2,5%

 

Tabell 8: Metodval i kalkylsituationer (Ask & Ax, 1997) 
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Fördelningen av vilka metoder som föredras framgår ganska tydligt av 
tabellen ovan. Ett par intressanta faktorer förtjänar dock kommentar. Som 
tidigare nämnts är självkostnadskalkylen den som dominerar som 
huvudsaklig metod. Av tabellen ovan framgår att detta gäller oavsett 
kalkylsituation. Störst andel bidragskalkyler återfinns vid 
lönsamhetsuppföljning, vilket får anses understryka slutsatsen att 
bidragskalkylen är mest frekvent förekommande för uppföljning av beslut 
(ex post). Vidare framgår även att självkostnadskalkylen är mest dominanta 
metoden vid situationer som avser beslutsfattande, exempelvis  prissättning 
och produktval. 

4.6. För- och efterkalkyler 

Kalkyler fungerar, som tidigare nämnts, som underlag för olika beslut. De 
kalkyler företaget använder för att skatta intäkter och kostnader innan ett 
beslut tas benämns förkalkyler. Dock kan det finnas skäl för att använda 
kalkyler även efter att beslut fattats. Genom att i efterhand följa upp utfallet 
av ett beslut uppnås två viktiga faktorer för kalkylen: (Ohlsson, 2001) 

" avstämning – stämde antaganden som gjordes i kalkylen.  

" uppföljning – genom att kontinuerligt följa upp utfall kan företaget 
ackumulera erfarenheter för kommande kalkylsituationer, dvs. en 
förbättring/utveckling av kalkylen. 

Applicerat på företaget som helhet kan budgeten ses om en total förkalkyl 
och den vanliga affärsredovisningen ses som en form av total efterkalkyl.  

Bland svenska verkstadsföretag upprättar 78,3 % av företagen både för- 
och efterkalkyler på en aggregerad nivå. (Ask & Ax, 1997) Övriga företag 
använde sig av antingen för- eller efterkalkyler, där förkalkylen var den 
dominerande. Val av antingen för- eller efterkalkyl verkar vara 
situationsbetingat. Fördelning över i vilka situationer kalkylerna används 
framgår av tabellen nedan. 
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F och E = För- och efterkalkyl
F = Endast förkalkyl
E = Endast efterkalkyl

F och E F E

Prissättning mot marknaden 52,7% 46,5% 0%
Internprissättning 36,8% 60,0% 3,2%
Order/Offertgivning 48,1% 51,9% 0%
Fsg/Mafö 36,6% 61,5% 1,9%

 

Tabell 9: Användande av för- och efterkalkyler (Ask & Ax, 1997) 

Som framgår ovan sker den största andelen av endast förkalkyler i 
långsiktigt orienterade kalkyler. Författarna drog slutsatsen att detta 
troligen berodde att företagen i dessa fall inte känner att utfallet går att 
påverka och därför nöjer sig med enbart förkalkyler. Internprissättningen 
var den kalkylsituation som hade störst andel av endast efterkalkyler, vilket 
skulle kunna förklaras av att interna transaktioner debiteras med verkliga 
kostnader.  

4.7. Standardkostnader 

En synonym för standard är norm, vilket antyder att begreppet 
standardkostnad är en ”bör”-kostnad. Anthony, Reece och Hertenstein 
definierar standardkostnader enligt följande: 

”En standardkostnad är en, i förhand beräknad kostnad för en enhet 
vilket är motsatsen till en i efterhand kontroll av den verkliga 
kostnaden. Begreppet budget kan definieras på liknande sätt. I 
praktiken kan standardkostnaden ses som kostnaden för en enhet, 
medan budgeten avser kostnaden för samtliga enheter.” 

(Anthony, Reece et al., 1995) 

Användandet av standardkostnader har tre tydliga syften; (Anthony, 
Reece et al., 1995; Anthony & Govindarajan, 2001) 

" underlätta kalkyleringen  

" ge möjlighet till ansvars- och prestationskontroll 
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" underlätta budgetering och redovisning 

De komponenter för vilka standarkostnader används är de samma som de 
traditionella kostnadskomponenterna i självkostnadskalkylen (Anthony, 
Reece et al., 1995). Som tidigare nämnts är den traditionella 
självkostnadskalkylen framtagen för industriföretag, vilket innebär att 
dessa kostnadskomponenter som behandlas i litteraturen främst är 
materialkostnader samt maskin- och lönekostnader. Material- och 
maskinkostnader är normalt inte kostnader som förknippas med 
tjänsteföretag. Lönekostnaden däremot är högst aktuell för dessa företag. 
Standardkostnaden för lön/arbete kan delas upp på två komponenter; tid 
och timlön. Standarden för lön/arbete fastställs genom att bestämma en 
standardtid och en standard för timlön och multiplicera dessa två. Det kan 
även tänkas vara aktuellt för tjänsteföretag som har inslag av 
materialhantering och maskinanvändning att nyttja standardkostnader även 
för dessa kostnadskomponenter. Även omkostnader kan ses som en 
standardkostnad i de fall ett påslag för omkostnader fastställs med hjälp av 
en kostnadskomponent som är standardiserad, exempelvis ett procentuellt 
påslag på standardkostnaden för lön/arbete.  

Debatten kring förändrade tillverkningsförhållanden, exempelvis relevance 
lost, gav upphov till argument för minskat ändamål med standardkostnader 
för de traditionella kostnadskomponenterna (Ask & Ax, 1997). Exempelvis 
ger kvalitetsfokusering minskade avvikelser mellan verkligt utfall och 
standard, vilket skulle innebära att avvikelseanalyser spelat ut sin roll i 
ekonomistyrningen. Denna debatt till trots, använder 73 % av svenska 
tillverkningsföretag sig av standardkostnader i viss utsträckning.  

Underlättar produktkalkylering 82,4%
Underlättar lagervärdering 64,8%
Möjliggör avvikelseanalys 56,0%
Underlättar budgetering 45,1%
Ger arbetsmässiga besparingar 42,9%
Ger produktkalkyler enhetligt utseende 33,0%
Underlättar internprissättning 31,9%  

Tabell 10: Skäl till att standards används (Ask & Ax, 1997) 

Som framgår av tabellen ovan finns ett antal vanligt förekommande skäl till 
varför standardkostnader används. I Sverige verkar skälet ”standards 
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underlättar” var det dominerande, främst avseende produktkalkylering och 
lagervärdering. Något förvånande ansågs det vara att endast 56 % såg 
möjliggörande av avvikelseanalyser som ett skäl till standards med tanke 
på den utbredning avvikelseanalyserna har i litteraturen. (Ask & Ax, 1997) 
Av samma skäl var andelen som såg ”underlättande av budgetering” 
förvånansvärt lågt. En reservation bör dock noteras huruvida resultaten är 
höga eller låga då det saknas jämförelsematerial för resultatet.    

De kostnadskomponenter som främst används som standards är de 
traditionella komponenterna. I svenska studier finns ingenting som tyder på 
att andra icke-traditionella komponenter används i någon större 
utsträckning. (Ask & Ax, 1997)  

Direkt lön (dL) 90,1%
Direkt material (dM) 76,6%
Tillverkningsomkostnader 67,6%
Materialomkostnader 63,1%
Maskintimmar 60,4%
Administration- och fsgomkostnader 3,6%
Övr kostnadskomponenter <1,0%

 

Tabell 11: Kostnadskomponenter för vilka standards används (Ask & Ax, 1997) 

Som framgår använder mindre än 1% av tillverkningsföretagen icke-
traditionella komponenter. Även de mer traditionella Administrations- och 
Försäljningsomkostnaderna används inte till någon större utsträckning som 
standardkostnader.   

4.8. Kalkylens betydelse 

Produktkalkylens betydelse som underlag vid beslut varierar med beroende 
av situationen där kalkylen kan tänkas variera från att vara ett centralt 
underlag till att utgöra ett komplement vid beslutsfattande. En 
fingervisning av kalkylens betydelse för svenska företag erhålles av  Ask & 
Ax studie (1997) där företagen uppskattade kalkylens betydelse som 
beslutsunderlag i olika situationer på en fyrgradig stigande skala.  
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Mv 1 2 3 4
Prissättning mot kund 3,46 0% 7,0% 39,5% 53,5%
Internprissättning 3,13 2,1% 19,1% 42,6% 36,2%
Order/offertgivning 3,66 0,7% 2,9% 26,3% 70,1%
Fsg/Mafö 2,82 5,3% 19,3% 63,2% 12,2%
Kostnadskontroll 3,24 1,7% 12,2% 46,3% 39,8%

 

Tabell 12: Produktkalkylers viktighet i olika kalkylsituationer (Ask & Ax, 1997) 

Av tabellen ovan framgår att kalkyler rent generellt anses vara viktiga eller 
mycket viktiga som beslutsunderlag, i samtliga situationer anser mer än 
70% av företagen att kalkylen är viktig eller mycket viktig. Kalkylens 
betydelse minskar vid interna beslut samt vid beslut med längre 
tidshorisont. Att kalkylens betydelse minskar vid beslut med längre 
tidshorisont kan troligen förklaras av att andra aspekter även vägs in vid 
dessa beslut, exempelvis väger troligen övergripande strategier tungt vid 
dessa beslut.   

4.9. Översikt tidigare undersökningar 

Avslutningsvis i detta kapitel presenteras nedan en kort översikt av de 
undersökningar som är relevanta för jämförelser med vår studie. 

4.9.1. Ask & Ax (1997)  

Som titeln ”Produktkalkylering i litteratur och praktik, en beskrivande och 
förklarande studie av svensk verkstadsindustri” skvallrar om är det främst 
denna studie som är användbar som jämförelse med vår studie. 
Undersökningen genomfördes 1991 och omfattade 350 företag inom den 
svenska verkstadsindustrin. Doktorsavhandlingen syftade till att ” via en 
förklarande (situationsteoretisk) ansats jämföra och analysera 
överensstämmelsen mellan litteratur och praktik beträffande 
utformningsaspekter på produktkalkylering”. Undersökningen genomfördes 
huvudsakligen med postenkäter och författarna uppnådde en svarsfrekvens 
på 53,1 % (fullständiga frågeformulären). Undersökningen visade att den 
kritik (Den s.k. Relevance Lost debatten) som riktats mot de 
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kalkylförhållanden som råder i praktiken i bästa fall var missriktad och ofta  
rent felaktig.  

4.9.2. Nehler (2001) 

Denna licentiatavhandling hade som syfte att beskriva och förklara 
spridningen av ABC i svensk verkstadsindustri samt hur företagen utformat 
sina ABC- system. Undersökningen genomfördes genom en postenkät som 
omfattade 400 svenska verkstadsföretag och författaren erhöll en 
svarsfrekvens på 37%. Resultatet av studien visade att spridningen av ABC 
i svensk verkstadsindustri var relativt liten då endast 16% implementerat 
ABC. Vidare visade undersökningen att faktorerna storlek, kalkylens 
strategiska betydelse samt om kalkylen används för budgetstyrning var de 
faktorer som förklarade ABC användningen. 

4.9.3. Innes, Mitchell & Sinclair (2000) 

Två studier på de 1000 största företagen enligt Times 1000 Publication med 
syfte att undersöka spridningen av ABC i olika branscher. Den första av 
dessa undersökningar genomfördes 1994 och den senare 1999. Båda 
undersökningarna genomfördes med hjälp av postenkäter, 
svarsfrekvenserna låg mellan 45-51%. Båda dessa undersökningar utfördes 
enligt samma mall för att på så sätt skapa gynnsammare förutsättningar för 
jämförelser. Undersökningarna visar på en större spridning av ABC inom 
tjänste- och handelssektorn samt på en storlekseffekt där stora företag 
använder ABC mer än mindre företag. 
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5. Tjänsteföretag och kalkylering 

I detta kapitel definieras begreppet tjänst och tjänsteföretag, vilket leder 
fram till en klassificeringsmodell. I anslutning till modellen diskuteras 
tjänsteverksamhet och kalkylering. 

5.1. Definition av tjänsteföretag 

I en uppsats som behandlar tjänsteproducerande företag är ett förtydligande 
av vad som avses med tjänsteproducerande företag och begreppet tjänst 
viktig.  

För att ge en generell definition av tjänstebegreppet kan man använda sig 
av produktegenskapen immateriell. Detta begrepp står i motsats till det 
materiella som ofta används för att beskriva produkter inom den 
traditionella tillverkningsindustrin. Distinktionen mellan immateriell och 
materiell är en påtaglig skillnad mellan ett tjänsteproducerande och ett 
tillverkande företag (Keane, 1996). Detta då ett tjänsteproducerande 
företags output inte är fysisk greppbar, till skillnad från det tillverkande 
företagets fysiska produkter. Gummesson (1991) uttrycker enkelt denna 
skillnad som: 

“A service is something that can be bought and sold, but which you 
cannot drop on your foot.”    

Ett annat sätt att definiera tjänstebegreppet är att utgår från begreppet 
aktivitet. Grönroos (1992) definierar en tjänst enligt följande: 

”En tjänst är en aktivitet eller en serie aktiviteter av mer eller mindre 
abstrakt slag som normalt, med inte nödvändigtvis, äger rum i 
interaktion mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller 
fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör 
tjänsteleverantören. Det tillhandahålls som lösning på kundens 
problem.” 

Gemensamt för majoriteten av alla tjänster är att det finns en handling, en 
aktion, vilket är det centrala i produkten. Detta kännetecken ligger till 
grund för produktegenskapen aktivitetsorienterad. Handlingen utförs av en 
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aktör, antingen enskilt eller gemensamt med den som ska erhålla nyttan av 
tjänsten. (Andersson  1997) Det går förvisso även att se en rad 
bakomliggande aktiviteter vid produktion av varor, men detta är inte kärnan 
i erbjudandet till kunden. Det är den faktiska varan som säljs, inte de 
bakomliggande aktiviteterna. För det tjänsteproducerande företaget är det 
aktiviteterna som är själva erbjudandet. (Andersson  1997) 

I denna uppsats har begreppet tjänst definierats utifrån de aktiviteter som 
utgör tjänsteprocessen. Då syftet med uppsatsen främst är en generell 
kartläggning av tjänsteföretagens kalkylering har begreppet immateriell 
endast haft betydelse vid urvalsprocessen då begreppet är mest användbart 
vid åtskillnad mellan tillverkande företag och tjänsteproducerande företag. 
Efter urvalsramen var fastställd har fokus legat på företagets tjänsteprocess, 
som vi anser är ett bättre begrepp att använda vid åtskillnad av olika 
tjänsteföretag.   

5.2. Klassificering av tjänsteföretag 

Tjänstesektorn består av ett flertal verksamhetsområden med varierande 
karakteristik. Det finns därmed olika verksamhetskarakteristika som kan 
ligga till grund för klassificering som tjänsteproduktion. En metod att skilja 
dessa verksamheter åt är att se till komplexiteten i tjänsten som erbjuds och 
graden av homogenitet på marknaden. (Silvestro, Fitzgerald et al., 1992; 
Modell, 1996; Brignall, 1997) En glasklar indelning som är applicerbar på 
samtliga tjänsteföretag är svår, på gränsen till omöjligt, att åstadkomma. 
Indelningen får istället ses som ett försök att grovt definiera skillnader 
mellan tjänsteföretag som är tillämpbara på flertalet av de verksamma 
företagen. I figuren nedan illustreras sambandet mellan de två variablerna 
komplexitet och homogenitet. 
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Figur 8: Klassificering av tjänsteproducerande företag (Egen bearbetning)4 

5.2.1. Serviceföretag 

Begreppet service kan sorteras under begreppet tjänst, således ingår 
serviceföretagen i tjänstesektorn. Serviceföretagen kännetecknas av ett 
generellt lägre kunskapsinnehåll än övriga tjänsteföretag. Dessutom menar 
Sternhufvud (1998) att serviceföretagen har en högre grad av homogenitet 
vad gäller konkurrenternas utbud och en mindre exklusiv image. Ett 
städföretag skulle kunna exemplifiera ett serviceföretag. Tjänsten har en 
förhållandevis låg grad av komplexitet, det är med andra ord inte 
kompetens kunden köper i första hand utan kapacitet. Utbudet på 
marknaden präglas av en hög grad av homogenitet, det finns litet utrymme 
för diversifiering. Vidare vilar inte företagets framgång på dess image. 
Därmed inte sagt att image är helt irrelevant för dessa företag, endast att det 
är av mindre betydelse än för företag med annan typ av verksamhet. 

                                           

4 Benämningarna professionell, semistandardiserade och service hämtade ur Brignall 
(1997). 
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5.2.2. Semistandardiserade tjänsteföretag 

Företag vars verksamhet har en högre grad av kunskapsinnehåll, men likväl 
verkar på en marknad med förhållandevis homogent utbud tillhör 
tjänstesektorns semistandardiserade företag. Dessa företag är mer beroende 
av sin förmedlade image än vad serviceföretagen är. Ett exempel på ett 
semistandardiserat företag är Telia. Tjänster som erbjuds av Telia, 
exempelvis mobiltelefoni, har en högre grad av komplexitet än 
serviceföretagen. Dock är utbudet av mobiltelefoni snarlikt mellan 
konkurrenterna på marknaden. Förutom prisskillnader konkurrerar 
företagen med sin image och diversifiering. Denna sker på 
mobiltelefonimarknaden genom exempelvis erbjudna tilläggstjänster, 
täckning och specialpriser på vissa tilläggstjänster. Ett företag som vänder 
sig till ungdomar kan erbjuda SMS till något lägre pris än konkurrenterna. 
Ett sådant erbjudande är dels en diversifiering samt ett sätt att skapa en 
image som ett företag för ungdomar. 

5.2.3. Professionella tjänsteföretag 

Den kategori tjänsteföretag med högst grad av komplexitet är de 
professionella tjänsteföretagen. Dessa företag erbjuder, för kunden, 
skräddarsydda tjänster med högt kunskapsinnehåll. Konsekvensen av ett 
sådant utbud är en heterogen marknad. Företagen konkurrerar därför till 
stor del med en förmedlad image som trovärdiga och kompetenta. I 
kundens bedömning av ett professionellt tjänsteföretag rankas kunskap och 
förtroende mycket högt då kunden köper kompetens, till skillnad från 
serviceföretaget där kunden köper kapacitet.  

5.2.4.  Klassernas karakteristik 

Tjänsteföretag har enligt Brignall (1997) fem kännetecken som skiljer dem 
från andra typer av företag;  

" För det första så är kunden ofta närvarande eller rent av deltar under 
tjänsteprocessen vilket medför både möjligheter och svårigheter för 
leveransens genomförande.  
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" Vidare innehåller tjänster inga eller mycket begränsade materiella 
tillgångar vilket ofta leder till svårigheter att definiera vad i tjänsten som 
kunden värdesätter. Exempel på detta kan vara en hotellgäst som 
värdesätter den trevliga personalen i högre grad än själva hotellrummet 
som denne hyr.  

" För det tredje är tjänster heterogena i den meningen att den mänskliga 
faktorn leder till att standarden på tjänsten skiljer sig åt dels beroende på 
vem som utför den men även vilken dag den utförs samt beroende på 
kundens förväntningar.  

" Den fjärde aspekten är enligt Brignall att tjänsten konsumeras samtidigt 
som den produceras vilket gör att den inte kan testas innan leverans.  

" Det sista kännetecknet är det faktum att tjänster inte kan lagras, vilket 
kan leda till svårigheter att anpassa verksamheten till eventuella variationer 
i efterfrågan. 

Dessa fem karaktärsdrag tillsammans innebär att de flesta tjänsteföretagen 
naturligt utgör ”Just-in-time” organisationer. Karakteristiken ger upphov 
till speciella svårigheter att kontrollera verksamheten, exempelvis vid 
mätning av prestationer samt vid kontroller och mätning av tjänsternas 
produktkostnad. En vanlig modell för att illustrera hur resurser förbrukas 
och vad företagen genererar genom olika processer är en vanlig, enkel 
input-process-output modell. Enkelheten i modellen innebär emellertid att 
den inte tar hänsyn till viktiga skillnader i processernas 
utformning.(Fitzgerald, Johnson et al., 1991) 

Inflöde Utflöde

Produktions-
faktorer

Varor och
tjänsterFöretag

 

Figur 9: Generell input-process-output modell (Andersson, 1997) 
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Silvestro, Fitzgerald et al (1992) identifierade, efter en studie av 11 
tjänsteföretag, tre olika typer av leveransprocesser för tjänsteföretag; 
professionell, semistandardiserade samt service5.  

I deras klassificering definierades efterfrågan i respektive grupp på det 
genomsnittliga antalet kunder per dag och de fyra variablerna på y-axeln 
beskriver hur efterfrågan bemöts. De fyra variablerna, vilka förtjänar en 
förklaring är direkt lön, kundstruktur, tjänsteprocess samt kundanpassning. 
Direkt lön och tjänsteprocess är två variabler som lämpligen förklaras 
tillsammans. Tjänsteprocessen är en variabel som beskriver huruvida 
kundens önskemål kommer att bemötas med personal som huvudsakligen 
använder specifik kompetens för att tillmötesgå kunden eller om kundens 
önskemål istället bemöts av personal i kombination med någon form av 
utrustning som är nödvändig för att tillmötesgå kundens krav. 
Tjänsteprocessens utformning får även effekter för företagets andel direkta 
lönekostnader. Ett konkret exempel för de båda ytterligheterna i modellen 
är å ena sidan ett konsultföretag som bemöter kunden med de anställda 
konsulterna och deras kompetens som den viktigaste ingrediensen, vilket 
bör leda till en hög andel direkt lön. Den andra extremen är ett 
tryckeriföretag som visserligen bemöter kunden med personal men där den 
utrustning företaget besitter, i detta fall i form av tryckpressar, spelar en 
avgörande roll. Denna typ av företag levererar i slutändan en produkt vars 
process bör resultera i en låg andel direkt lön.  

Nästa variabel på axeln är kundstruktur vilket helt enkelt anger huruvida 
företagen inom respektive grupp förväntas ha många eller få antal kunder. 
Antal kunder och antal kundkontakter kan antas ha en god korrelation där 
företag med många kunder har många kundkontakter. 

Den fjärde variabeln är företagens kundanpassning vilken helt enkelt anger 
hur pass kundanpassade tjänster företagen erbjuder. I figuren har de 
professionella företagen en hög grad av kundanpassade tjänster medan 
serviceföretagen har en låg grad av kundanpassning. 

                                           

5 Professionell, semistandardiserade och service är svenska översättningar av 
engelskans professional, shop och mass. 
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Deras klassificering grundar sig på efterfrågan i respektive grupp, 
definierat som det genomsnittliga antalet kunder per dag och hur denna 
efterfrågan behandlas utifrån de ovan beskrivna fyra variablerna.  

Professionella

Semi-
standardiserade

Serviceföretag

Direkt lön

Kundanpassning
Kundstruktur

Tjänsteprocess
Direkt lön

Kundanpassning
Kundstruktur

Tjänsteprocess

Direkt lön

Kundanpassning
Kundstruktur

Tjänsteprocess

Hög

Medium

Låg

Antal kundkontakter

 

Figur 10: Klassificering av tjänsteföretag (Brignall, 1997), Egen bearbetning 

Professionella tjänsteföretag består, som tidigare nämnts, av en grupp 
företag som karakteriseras av att deras tjänster i stor utsträckning är 
kundanpassade, exempelvis konsultföretag. Gruppen semistandardiserade 
tjänsteföretag erbjuder tjänster som är förhållandevis standardiserade men 
likväl delvis diversifierade, exempel på företag inom denna gruppering är 
hotell. Den sista gruppen som går under beteckningen serviceföretag 
kännetecknas av standardiserade tjänster som vänder sig till en stor 
kundgrupp, exempel på företag är städfirmor. 

Fitzgerald, Johnson et al (1991) uppmärksammade att gruppernas 
kostnadssystem varierade systematiskt, samma fenomen tog även Silvestro, 
Fitzgerald et al (1992) fasta på. En vidareutveckling av detta observerades i 
en undersökning av Brignall (1997) där skiftningar i efterfrågan 
identifierades, och de resurser som dessa skiftningar bemöttes med, får 
effekter för kostnadsstrukturen, beteenden, kostnadsidentifiering och 
kontroll. Med andra ord påverkar det hela kostnadsmodellen. Han 
observerade även, precis som Silvestro, Fitzgerald et al (1992) och 
Fitzgerald, Johnson et al (1991), att svårigheten med kostnadsidentifiering 
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varierade systematiskt. De största problemen med kostnadsidentifiering 
fanns inom serviceföretagen medan professionella tjänsteföretag hade det 
betydligt enklare. Detta innebär att svårigheten att identifiera kostnader för 
enskilda tjänsteenheter ökar i och med en förflyttning från professionell 
mot service och att det finns en cost/benefit trade-off inbyggd. 

Direkt lön

Kundanpassning
Kundstruktur

Tjänsteprocess
Direkt lön

Kundanpassning
Kundstruktur

Tjänsteprocess

Direkt lön

Kundanpassning
Kundstruktur

Tjänsteprocess

Hög
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Låg

Kostnadsidentifiering 
försvåras

Allokering av 
omkostnader ökar

 

Figur 11: Kostnadsidentifiering i tjänsteföretag (Brignall, 1997), Egen bearbetning 

Kontentan av detta är att fullkostnadssystem inte alltid är att föredra utan 
exempelvis kan enkla kostnadssystem tillgodose behoven i en professionell 
organisation, där kostnadsidentifieringen är enkel. Det är dock inte 
nödvändigtvis ekonomisk försvarbart att införa fullkostnadssystem för de 
övriga två grupperna bara för att det är svårare att identifiera kostnaderna. 
Situationer som kan vara försvarbara är om det nyttjas för att utöka eller 
behålla konkurrensfördelar.  

5.3. ABC i tjänsteföretag 

En av få undersökningar som behandlar tjänsteföretag och kalkylering är 
den brittiska ABC-undersökningen av Innes, Mitchell & Sinclair (2000).  
De tendenser som framkom efter två genomförda undersökningar vad 
gäller bransch och storleksfaktorer fördelar sig enligt tabell 13. Den 
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finansiella sektorn har en mycket högre användningsgrad i relation till 
tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Detta resultat är statistiskt 
signifikant för båda undersökningarna. En tendens som går att utläsa av de 
fem år som gick mellan undersökningarna är att användningen av ABC 
minskar i samtliga sektorer, särskilt i tjänstesektorn där andelen ABC-
användare hade halverats. Andelen användare i tjänsteföretag förhåller sig 
relativt jämnt till tillverkningssektorn i båda undersökningarna. Noteras bör 
dock att tendensen med sjunkande andel användare inte är statistiskt 
säkerställd. Statistiskt säkerställd är däremot ”storlekseffekten” som 
innebär att stora företag mer frekvent anammar ABC. 

217435217,531177Total

26,34617532,82289Största 50%

15,82817711,4988Minsta 50%

Storlek

217435217,531177Total

54203740,71127Finanssektorn

22188212,1866Handels och tjänste

15,53623314,31284Tillverkningssektorn

Sektor

%nn%nn

ABC-användareTotalABC-användareTotal

Undersökning 1994Undersökning 1999

 

Tabell 13: ABC-användning baserat på sektor och storlek (Innes, Mitchell et al., 2000) 

Sammanfattningsvis kan sägas att stora företag dominerade i användningen 
över de mindre och att finanssektorn har en mer utbredd användning än de 
övriga branscherna. 
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6. Beskrivande resultat och analys 

 detta kapitel presenteras den beskrivande studien med resultat och 
analyser. Den beskrivande delen syftar till att besvara det kartläggande 

problemet som uppsatsen ämnar besvara. Avsnittet belyser intressanta 
resultat som undersökningen genererat, där presenterade siffrorna även 
analyseras med tänkbara orsaker och förklaringar. För ett komplett 
underlag av resultatet från enkäten hänvisas till bilaga 1. 

6.1. Branschidentifierande undersökning 

I enlighet med den praxis som verkar råda inom Sverige vid denna typ av 
undersökningar (se Ask & Ax 1997, Nehler 2001) har vi, som tidigare 
nämnts, valt att dela in företagen i tre klasser med avseende på antal 
anställda. De tre klasserna är små företag med 50-99 anställda, medelstora 
företag med 100-499 anställda samt stora företag med 500+ anställda. 

Hur företagen fördelar sig illustreras i figuren nedan, vilken visar att en 
majoritet av respondenterna tillhör kategorin små eller medelstora företag. 
Detta är helt naturligt då dessa båda kategorier var de dominerade i urvalet 
(se Metodkapitel för urvalsstorlek). 

45%

45%

10%
50-99

100-499

över 500

 

Figur 12: Företag indelade efter antal anställda 

Ett alternativ till indelning efter antal anställda är att se till företagets 
omsättning. För att underlätta jämförelse med antal anställda valde vi att 

I 
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även på denna fråga använda tre olika klasser för att strukturera 
respondenterna. Den första klassen rymmer företag som hade en 
omsättning under föregående år som rymdes inom intervallet 0-99 miljoner 
kr. Den andra klassen innehåller företag vars omsättning varierade från 100 
till 499 miljoner kr. Den sista klassen består av de största företagen vilka 
alla hade en omsättning år 2002 på 500 miljoner kr eller mer. Intervallen 
bestämdes delvis i efterhand när respondenternas faktiska omsättning var 
känd, men även före fanns en förutfattad föreställning om att omsättningen 
grovt skulle ligga runt en miljon kronor per anställd, vilken torde tala för 
ett intervall liknande det för antal anställda. Som framgår av figuren nedan 
hamnade 40% av företagen hamnade i mittenkategorin, dvs. deras 
omsättning var 100-499 miljoner kr. Detta stämmer inte helt överens med 
fördelningen efter antal anställda utan en viss skillnad mellan de två 
intervallen 0-99 och 100-499 anställda/miljoner i omsättning kan 
observeras, skillnaden är dock förhållandevis liten.  

40%

45%

15%

0-99 mkr
100-499 mkr
500+ mkr

 

Figur 13: Företag indelade efter omsättning 

För att vidare bestämma förhållandena i den svenska tjänstesektorn har 
respondenterna besvarat en rad frågor av allmänt branschidentifierande 
karaktär.  

Undersökningen visar att konkurrenssituationen som råder på den svenska 
tjänstemarknaden uppenbarligen är hård. Med utgångspunkt i en stigande 
femgradig skala från svag till stark konkurrens erhölls ett medelvärde på 
3,7 med en felmarginal på ± 0,2. Endast en respondent uppgav att de 
upplever att deras bransch karakteriseras av mycket svag konkurrens. Som 
tidigare diskuterats är det ett rimligt antagande att en växande bransch 
föranleder hårdare konkurrens. Resultatet av denna undersökning ger 
upphov till två rimliga tolkningar. Den ena tolkningen är att branschen 
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vuxit under tillräckligt lång tid för att redan ha skapat den konkurrens som 
rimligen bör finnas på en mogen konkurrensutsatt marknad. Den alternativa 
tolkningen är att den tillväxt som skett på tjänstemarknaden har börjat 
skapa en hårdare konkurrens, vilket gör att respondenterna snarare besvarar 
tendenserna av konkurrenssituationen än det faktiska förhållandet.   
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Figur 14: Grad av konkurrens 

Fördelningen av svaren stämmer väl överens med Ask & Ax undersökning 
av den svenska tillverkningsindustrin. En klar majoritet 88.3% av deras 
respondenter uppgav att de upplevde en hård eller mycket hård konkurrens 
vilket skall jämföras med de 76% som erhölls i vår undersökning. En viss 
reservation måste dock lämnas då frågornas utformning ej är exakt lika och 
vi har, för att underlätta en jämförelse, antagit att hälften av de som kryssat 
för det neutrala mittenalternativet hör till alternativen hård eller mycket 
hård konkurrens och de resterande av de som kryssat mittenalternativet 
tillhör kategorin svag eller mycket svag konkurrens. En möjlig slutsats av 
detta är att konkurrenssituationen för tjänsteföretag och verkstadsföretag 
som är verksamma på den svenska marknaden är snarlik.  

En faktor som är starkt kopplad till konkurrenssituationen är graden av 
standardisering. På en marknad som kännetecknas av hård konkurrens finns 
möjligheten att skaffa konkurrensfördelar genom diversifiering. Företagen 
ombads därför besvara till vilken utsträckning tjänsterna kundanpassas. På 
en femgradig skala från helt kundanpassad till helt standardiserad 
resulterade undersökningen i ett medelvärde på 2,07 vilket innebär en 
övervikt mot kundanpassade tjänster.  
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Figur 15: Grad av kundanpassning 

Intressant att notera är att inte en enda respondent uppgav att de levererade 
helt standardiserade tjänster. Om den förstnämnda tolkningen av 
konkurrensbilden antas vara riktig är den starka kundanpassningsgraden 
inte särskilt överraskande då konkurrensen för de flesta företag är hård eller 
mycket hård. En sådan konkurrensbild kräver att kunden sätts i fokus och 
att dennes behov, så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart, 
tillgodoses för att på så sätt vinna fördelar gentemot sina konkurrenter.  

Vidare har de flesta företag en mix av både stora och små kunder vilket kan 
vara ett tecken på företagens strävan efter kundanpassning då de anpassar 
sina tjänster så att de kan appliceras på både stora och små organisationer. 
Enkäten var utformad så att företagen ombads ange huruvida de hade 
exempelvis många små kunder och/eller få stora. Tyvärr verkar denna fråga 
generellt ha misstolkats av respondenterna då de flesta endast angivit om 
övervägande små eller stora kunder finns i kundstocken och inte dess 
relativa andelar. Därför har vi valt att redovisa dessa svar något grovhugget 
i tre kategorier; de företag som företrädelsevis har små kunder, en 
kombination av stora och små samt de som har övervägande små kunder. 
Kategorin kombination kan därför innehålla företag med många små och få 
stora kunder såväl som företag med få små och många stora kunder. Av 
figuren nedan kan utläsas att det finns en liten övervikt mot att företagen 
har stora kunder i relation till små.  
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Figur 16: Kundstruktur 

I samband med kartläggningen av kundstrukturen undersöktes även 
företagens kundrelationer. Den vanligaste relationen i denna undersökning 
var samarbeten som bygger på långsiktiga kontraktstider. Även löpande 
kontrakt var relativt vanligt förekommande, som innebär att företagen har 
samarbeten och löpande ”tillsvidarekontrakt” som huvudsaklig 
kundrelation.  
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Figur 17: Kundrelation 

Svaren är ganska logiska då företagen genom detta förfarande knyter sina 
kunder till sig och anlägger därmed en grund för långsiktiga samarbeten 
vilket leder till en minskad osäkerhet. En tänkbar förklaring skulle kunna 
vara att en del av företagens strategi går ut på att minska just osäkerheten, 
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exempelvis med beaktande av att tjänstesektorn är en växande bransch där 
konkurrensen blir allt hårdare. Detta resonemang förstärks ytterligare av 
det faktum att endast ett fåtal av respondenternas huvudsakliga 
kundrelationer grundas på långa eller korta engångstransaktioner. Att 
bygga kundrelationer på engångstransaktioner innebär att den framtida 
omfattningen av verksamheten är ständigt okänd, vilket får anses vara en 
betydande risk för företaget.  

Med beaktande av konkurrensbilden på marknaden borde ett förväntat 
resultat av möjligheten att påverka prissättningen vara att marknaden styr 
prissättningen, utfallet av undersökningen stödjer också en sådan 
föreställning. På en femgradig skala från ”vi har fullständig frihet” till 
”marknaden styr priset” erhölls ett medelvärde på 3,74. Resultatet är 
logiskt med tanke på hur svaren föll ut i frågan rörande konkurrensen, där 
den hårda konkurrens som konstaterade rimligtvis borde kännetecknas av 
en marknad som i stor utsträckning bestämmer prissättningen.  

26%

37%

24%

11%

2%

Marknaden
bestämmer

Fri prissättning

 

Figur 18: Möjlighet att påverka prissättningen 

En jämförelse mellan konkurrens och prissättning visar dock att 
fördelningen inte korrelerar fullt ut. Med tanke på den mycket höga 
konkurrensen borde kanske prissättning varit än mer marknadsstyrd. Det 
vill säga, svaren ”borde”, rent logiskt, haft en än större tyngdpunkt åt 
alternativet ” marknaden bestämmer priset”. En sannolik förklaring är dock 
att många företag, som tidigare redovisats, erbjuder förhållandevis 
kundanpassade tjänster. Denna diversifiering av tjänsterna leder fram till att 



- Produktkalkyler i tjänsteföretag – 

 

67 

tjänsteföretagen till viss del kan påverka prissättningen trots den hårda 
konkurrensen. 

När det gäller tillvägagångssättet för prissättningen dominerar 
anbud/offerter och direkta förhandlingar då de tillsammans utgör över 80% 
av svaren. Det är betydligt mer ovanligt med standardiserad prissättning 
genom listpriser, vilket kan förklaras av det faktum att många företag 
kundanpassar sina erbjudna tjänster och en kundanpassad tjänst är svår att 
prissätta med listpriser. Tendensen att order/offert och direkta 
förhandlingar är den företrädelsevis använda prissättningsmetoden är 
förhållandevis likt det resultat Ask & Ax fann i sin studie av 
industriföretag. Förklaringen till de snarlika resultaten är förmodligen 
liknande marknadsförutsättningar som ovan, nämligen att konkurrensen 
tvingar fram en kundanpassning som är svår att tillämpa en standardiserad 
prissättning på.    
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Figur 19: Prissättningsförhållande 

I enkäten fanns även ett öppet alternativ där respondenterna själva hade 
möjligheten att fylla i andra alternativ. Av de respondenter som använt sig 
av detta alternativ var nästan samtliga företag vars huvudsakliga tjänst är 
bostadsuthyrning. Dessa företag uppgav att deras huvudsakliga 
prissättningsförhållande sker genom hyresförhandlingar.  
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6.2. Tjänsteföretagens kostnadsstruktur 

För en undersökning rörande produktkalkyler är det centralt att fastslå hur 
företagens kostnadsstruktur ser ut. Bland respondenterna fördelades 
andelarna direkta och indirekta kostnader enligt följande.  
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Figur 20: Fördelning direkta/indirekta kostnader i svenska  tjänsteföretag 

Tabellen visar att knappt 60% av kostnadsmassan utgörs av direkta 
kostnader. Vidare visar undersökningen att dessa andelar inte förändrats 
nämnvärt de senaste fem åren. Tidsperioden kan te sig förhållandevis kort 
för att kunna se tendenser över tid. Den korta perioden valdes trots detta då 
svaren kan antas vara valida. Hade perioden varit större, exempelvis 10-20 
år är risken stor att respondenterna inte haft en egentlig uppfattning och 
därmed lämnat högst osäkra svar.     

För att ytterligare tydliggöra kostnadsstrukturen har undersökningen även 
behandlat andelen direkt lön. Genomsnittet bland företagen visade en andel 
direkt lön på 56%. Anmärkningsvärt med denna siffra är att den ligger 
mycket nära andelen direkta kostnader, tjänsteföretagens direkta kostnader 
utgörs med andra ord till största del av direkt lön och ligger med beaktande 
av den statistiska osäkerheten mellan 52% och 60% till sin storlek. 
Resultatet med nästan 100% direkt lön av de direkta kostnaderna kan 
jämföras med studien av svenska tillverkningsföretag där andelen direkt lön 
utgjorde 25% av de direkta kostnaderna, skillnaden mellan branscherna är 
med andra mycket stor. Vidare framgick av undersökningen att andelen 
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direkt lön inte heller den förändrats nämnvärt de senaste fem åren. En 
liknande reservering görs här för tidshorisonten i undersökningen som i 
fallet med andelen direkta/indirekta kostnader. 

6.3. Kalkylmodeller 

6.3.1. Val av kalkylmodell  

Kalkylens betydelse har tidigare diskuterats, dels ur ett generellt perspektiv, 
men även med inriktning mot tillverkande företag. Likt tillverkande företag 
verkar användandet av kalkyler bland tjänsteföretagen vara omfattande. Av 
de tillfrågade företagen angav endast 5% att de inte tillämpar 
produktkalkylering. Huruvida denna andel är stor eller liten är svår att 
uttala sig om då det inte finns några tidigare jämförelsedata. Av 
undersökningen framgår att av de fem företag som angivit att de inte 
kalkylerar tillhör fyra företag kategorin små företag. En rimlig tolkning, i 
linje med den diskussion som fördes om storlek och kalkylering i 
urvalsprocessen, är att kalkylering är mer viktigt för större företag beroende 
på att kostnaderna i dessa företag är svårare att överblicka.  

Vidare framgår att företag som förhandlar pris med kund uppfattar själva 
förhandlingen som prissättande och inte eventuellt underlag som 
förhandlingen sker utifrån. En tolkning av detta är att kalkylering trots allt 
förekommer även i vissa av dessa företag då förhandlingen troligtvis 
grundar sig på någon form av kostnadsberäkning.   

För de företag som angav att de kalkylerar var formuläret utformat så att 
respondenterna angav med kryss de kalkylmetoder som nyttjades. 
Alternativen var dels de traditionella bidrags-, steg- och 
självkostnadskalkylerna samt ett öppet alternativ där andra metoder kunde 
anges. Svaren fördelades enligt följande: 
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Figur 21: Val av kalkylmetod 

Likt tillverkande företag är användandet av bidrags- och 
självkostnadskalkyler den dominerande metoden, antingen enbart eller i 
kombination. Stegkalkyler och andra metoder förekom, dock i sparsam 
utsträckning. Som diskuterats tidigare kan orsaker till 
själkostnadskalkylens popularitet vara att dess noggrannhet anses ge en 
stabil grund för beslutsfattande. Bidragskalkylens förhållandevis stora 
utbredning kan då förklaras av att den ses som en förenklad 
själkostnadskalkyl som är användbar vid situationer som kräver enklare och 
snabbare beräkningar.  

Av de som angav andra metoder bestod flertalet av metoder som 
respondenten inte ansåg kunna definieras som någon av de traditionella 
metoderna, detta då den anpassats till en unik verksamhet. Dessa kunde inte 
specificeras ytterligare utan får anses vara eget utarbetade metoder som inte 
kan återfinnas bland de litterärt beskrivna metoderna. Bland dessa andra 
metoder angavs även något enstaka företag ABC som huvudsaklig metod 
samt något företag angav marknadsjämförelser som huvudsaklig metod. 
Den sistnämnda kan tolkas som att företaget inte kalkylerar.     

6.3.2. Kalkylobjekt 

Beroende på verksamhet och struktur behöver företaget kalkyler för olika 
kostnadsobjekt, spridningen kring val av kalkylobjekt var stort.  
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Figur 22: Huvudsakliga kalkylobjekt i svenska tjänsteföretag 

Som framgår av tabellen är tjänst och order/projekt de mest frekventa 
kalkylobjekten. Övriga alternativ används i mindre utsträckning, men är 
dock så pass vanligt förekommande att de inte går att bortse från. 
Exempelvis använder ungefär en fjärdedel av företagen kund som 
kalkylobjekt.   

De företag som använder tjänst som kalkylobjekt tillämpar en klassisk 
produktorienterad kalkyl. Att över 40% av företagen använder 
order/projekt som kalkylobjekt tyder på att en stor del av tjänsteföretagen 
ser sina uppdrag till kund som ett enskilt projekt, likt ett byggnadsuppdrag 
för ett byggnadsföretag. Sett till den stora kundanpassningsgraden bland 
tjänsteföretag är resultatet inte förvånande. Vidare kan det diskuteras 
huruvida respondenterna uppfattat kund och order/projekt som två olika 
alternativ. Ett kundorienterat kalkylobjekt för en kund som köper flera 
olika tjänster vid ett flertal tillfällen kan ha tolkats som likvärdigt med att 
använda order/projekt som kalkylobjekt.   

6.3.3. Kalkylens kostnadskomponenter 

Sett till fördelningen av direkta och indirekta kostnader samt andelen direkt 
lön är det inte särskilt förvånande att tjänsteföretagen företrädelsevis 
använder direkt tid och direkt lön i sina produktkalkyler.   
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5 = Andra kostnadskomponenter

1 = Direkt lön + pålägg
2 = Direkt lön + direkt material + pålägg
3 = Direkt tid + pålägg
4 = Direkt tid + direkt material + pålägg
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Figur 23: Produktkalkylens kostnadskomponenter 

Av de 85 svarande angav endast 8 respondenter att kalkylen huvudsakligen 
består av andra kostnadskomponenter än direkt lön, direkt tid, direkt 
material och pålägg. Posten direkt material kan te sig konstig för ett 
tjänsteproducerande företag, dock framkom under förstudien att inslag av 
direkt material inte är ovanligt att finna även om den relativt sett utgör en 
liten del av kalkylen jämfört med tillverkningsindustrin. Bland de 
respondenter som angav andra komponenter består flertalet av 
bostadsföretag där centrala hyresförhandlingar är styrande.    

6.3.4. Standardkostnader 

Som tidigare diskuterats är standardkostnader ett viktigt inslag för de flesta 
företag inom den svenska tillverkningsindustrin, där ungefär 3/4 av 
företagen använder sig av standards (Ask & Ax, 1997). De svenska 
tjänsteföretagen har inte en lika utbredd användning av standardkostnader 
vilket illustreras i figur 24. Av respondenterna angav 33% att företaget 
använder standardkostnader.  
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Figur 24: Användande av standardkostnader 

Skälen till att använda standardkostnader gav en relativt samlad bild. 
Enkäten gav utrymme att ange mer än ett skäl till varför standardkostnader 
används. De två särklassigt vanligaste motiven var att standardkostnaderna 
ger arbetsmässiga besparingar samt att de underlättar kalkyleringen. Även 
underlättande vid budgetering var ett vanligt skäl till standardkostnader.  

10 %Andra skäl

16 %Underlättar internprissättning

39 %Underlättar budgeteringen

68 %Underlättar kalkyleringen

16 %Möjliggör avvikelseanalyser

23 %Ger kalkylerna ett enhetligare utseende

68 %Ger arbetsmässiga besparingar

 

Figur 25: Orsak till användning av standardkostnader 

I jämförelse med Ask & Ax undersökning kan konstateras att 
verkstadsföretagen och tjänsteföretagen har en liknande syn på skälen som 
motiverar varför standards skall användas. I båda undersökningarna är de 
tongivande skälen att standardkostnaderna underlättar kalkyleringen samt 
att de ger arbetsmässiga besparingar, undantag finns dock. I Ask & Ax 
undersökning är ett starkt skäl (64,8%) att standards underlättar 
lagervärdering vilket tjänsteföretag knappast använder sig av. En annan 
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skillnad är att tillverkningsindustrin i stor utsträckning använder standards 
till avvikelseanalys (56%) vilket skall jämföras med tjänsteföretagens 16%. 
Denna skillnad kan förmodligen förklaras av den stora skillnaden i själva 
tillverkningsprocessen. 

Att endast 23% använder standards för att ge kalkylerna ett enhetligare 
utseende är kanske något förvånande men skulle kunna förklaras av 
konkurrenssituationen på marknaden som innebär att det blir viktigare för 
företagen att kalkylen ger en rättvisande bild än att de är enhetliga. 

Tjänsteföretagens karakteristik gör att vissa antaganden kan göras avseende 
för vilka kostnadskomponenter standardkostnader används. De 
komponenter som borde vara de dominerande är direkt lön och direkt tid då 
tjänsteföretagens dominerande resurs är de anställda.  

Studien ger också stöd till ovan nämnda antaganden. Den vanligast 
förekommande komponenten är direkt lön, men även direkt tid är vanligt. 
Ser man till direkt material anger 13% att standard för direkt material 
används. Med föreställningen att material utgör en förhållandevis liten del i 
tjänsteföretagets kalkyl skulle detta kunna förklaras av att användande av 
direkt material som standardkostnad inte påverkar kalkylens rättvisande 
bild i någon större utsträckning. Tjänsteföretagen väljer därför att använda 
direkt material som en standardkostnad för att förenkla kalkylarbetet.  

16 %Andra komponenter

13 %Direkt material

29 %Direkt tid

39 %Direkt lön

 

Figur 26: Komponenter som standardkostnader används för 

6.3.5. Kostnadsfördelning 

Det finns ingen allmängiltig syn på hur kostnadsfördelningen ska se ut. Det 
kan exempelvis diskuteras huruvida samtliga kostnader i företaget ska 
fördelas eller om enbart de kostnader som är förknippade med den 
operationella verksamheten ska fördelas på kalkylobjekt. I ett extremfall 
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kan det även tänkas diskutera huruvida företaget ska fördela omkostnader 
överhuvudtaget.   

Av vår undersökning framgår först och främst att endast 14% av företagen 
är negativt inställda till någon form av kostnadsfördelning. Vi har i denna 
undersökning inte utrett orsaken till att någon fördelning inte sker i dessa 
företag. En delförklaring är att vissa av företagen anger sin 
kostnadsstruktur som 100% direkta kostnader, någon fördelning är därför 
inte nödvändig. 

Bland de företag som praktiserar någon form av kostnadsfördelning finns 
två framträdande filosofier. Den ena är att omkostnaderna samlas i 
kostnadsställen för att sedan fördelas ut på kalkylobjekt med hjälp av 
fördelningsbaser. Den andra är att kostnaderna samlas i kostnadsställen 
utan att sedan fördelas vidare. Någon av dessa två metoder användes av 
85% av företagen som fördelar omkostnader. Ett tredje alternativ, 
fördelning via omkostnadsposter användes endast av knappt 10% av 
företagen.  

31 %Omkostnader fördelas endast till kostnadsställe och inte 
vidare

5 %Annan metod

9 %Omkostnader samlas i omkostnadsposter och fördelas 
vidare med fördelningsnyckel 

41 %Omkostnader samlas per kostnadsställe och fördelas 
vidare med fördelningsnyckel

14 %Fördelning sker ej

n = 85

 

Tabell 14: Kostnadsfördelning i svenska tjänsteföretag 

Tabellen ovan kan jämföras med en liknande bild av tillverkande företag, 
där andelen som fördelar till kostnadsställe och sedan inte vidare ut på 
kalkylobjekt är mycket mindre än bland tjänsteföretagen. Det sker med 
andra ord generellt en mer långtgående fördelning av omkostnader i 
tillverkande företag än bland tjänsteföretag. Resultatet är något förvånande 
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med tanke på att fördelningen mellan direkt och indirekta kostnader inte 
skiljer sig nämnvärt åt mellan de två branscherna.  

För att skapa en tydligare bild av hur omkostnadsfördelningen ser ut i 
tjänsteföretagen ombads respondenterna att besvara vilka omkostnader som 
fördelas. På denna fråga angav 56% att samtliga kostnader i företaget 
fördelas ut på kalkylobjekt.  

18Andra kostnader

68Centrala staber

73Företagsledning

50Försäljning

48FoU

Följande kostnader fördelas inte:

44 %Samtliga kostnader fördelas inte

56 %Samtliga kostnader fördelas

n = 87

 

Tabell 15: Kostnadsposter som fördelas i svenska tjänsteföretag 

Som kan utläsas av tabellen är spridningen väl fördelad gällande de 
kostnadsposter som exkluderas. Gemensamt för dessa poster är att de är 
centrala kostnader som kan vara svåra att hitta kausala samband för med 
den operationella verksamheten. Vidare kan utläsas att endast ett fåtal 
företag har angivit andra kostnader som inte inkluderas i produktkalkylen. 
Dessa kostnader var verksamhetsspecifika kostnader som därav blir svåra 
att uttala sig om generellt för hela tjänstesektorn, utan får endast anses vara 
specialfall för dessa företag. 

6.3.6. Fördelningsbaser 

I en kalkyl med fördelning i någon utsträckning, ofullständig eller 
fullständig, krävs fördelningsnycklar för att allokera omkostnaderna till 
kalkylobjektet. Nedan visas resultatet av hur svaren angående 
fördelningsnycklar fördelade sig i denna undersökning. 



- Produktkalkyler i tjänsteföretag – 

 

77 

18 %

22 %

34 %
14 %

31 %

45 %

Andra typer

Kombinerade baser

Omsättning
Värde

Tid

Antal anställda

Val av fördelningsbaser/ -nycklar

n = 88

5 %Annat kriterium

68 %Kausalt samband
14 %Tillgänglighet

10 %Mätkostnaden

11 %Beteendeeffekter

Motiv till val av fördelningsbaser/ -nycklar

n = 81

 

Tabell 16: Val av fördelningsbaser och kriterium för val av fördelningsbaser 

Som tabellen visar är de föreslagna fördelningsbaserna de mest frekvent 
förekommande i tjänsteföretag. Baserna anställda och tid är de vanligast 
förekommande, men även värde och omsättning är förhållandevis vanliga. 
Respondenterna anger att det främsta motivet till dessa fördelningsbaser är 
att det föreligger ett kausalt samband mellan dessa fördelningsbaser och 
tjänsternas resursförbrukning. För tjänsteföretag får det anses vara föga 
förvånande att det föreligger ett samand mellan de erbjudna tjänsternas 
resursförbrukning och antalet anställda och tid, då dessa organisationer 
präglas av en arbetsintensiv verksamhet. Övriga föreslagna alternativ för 
val av fördelningsbaser var inte särskilt vanligt förekommande.  

6.4. Kalkylsituationer 

Beroende på företagets verksamhet och strategi är det tänkbart att olika 
kalkylsituationer förekommer mer frekvent än andra. Även 
konkurrenssituationen och graden av kundanpassning kan tänkas påverka 
uppkomsten av situationer som företaget väljer att kalkylera för. 
Respondenterna i denna undersökning fick ange de situationer som är mest 
frekvent förekommande i deras företag. 

Undersökningen visar att kalkyler för både budgetering och 
lönsamhetsuppföljning verkar vara viktiga för företagen, vilken inte är 
särskilt förvånande. Men som tabellen visar är prissättningssituationen den 
som genererar flest kalkyler i företagen, både den direkta prissättningen 
mot kund och order/offertgivning. Att kalkylsituationen uppstår ofta kan 
även tolkas som att det genomförs både för- och efterkalkyler i stor 
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utsträckning i ovan nämnda situationer, varför respondenterna uppfattar att 
en frekvent kalkylering sker i dessa situationer.  

22 %-per marknad
24 %-per kundgrupp/segment

47 %-per produkt/prouktdgrupp

51 %Resultat/lönsamhetsuppföljning:

49 %Kostnadskontroll

51 %Budgetering
9 %Produktutvecklingsbeslut

6 %Försäljningsstrategier
8 %Beslut gällande tjänster som erbjuds

60 %Order/Offertgivning
18 %Internprissättning
79 %Prissättning mot kund

n = 87

 

Tabell 17: Vanligen återkommande kalkylsituationer 

I likhet med undersökningar på tillverkande företag tenderar företagen att 
kalkylera flitigt på kort sikt, men mindre på lång sikt. Ask & Ax förklarade 
detta fenomen med att långsiktiga beräkningar ofta endast förkalkyleras då 
exempelvis utfallet av långsiktiga investeringar inte kan påverkas i 
efterhand även om efterkalkyler upprättas. Företagen ombads ange till 
vilken utsträckning efterkalkyler upprättades. På en femgradig skala, liten 
utsträckning till stor utsträckning, placerade sig över hälften av företagen 
bland de tre mittenalternativen. Detta visar på ett blandat användande av 
efterkalkyler, där dess betydelse för företagen inte är helt lätt att utläsa. En 
rimlig tolkning skulle kunna vara att den är viktig i vissa situationer och 
mindre i andra, varför den totala betydelsen av efterkalkyler är något 
svårbestämd.  

Som nämnts tidigare kan budgetering ses som en total förkalkyl och 
redovisningen ses som en total efterkalkyl för företaget. Respondenterna 
tillfrågades därför inte om för- och efterkalkyler i dessa situationer, utan ett 
antagande gjordes att företagen i någon utsträckning genomför både 
budgeteringsarbete och redovisning. 
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6 %1,5 %1,5 %Andra kalkylsituationer

16 %1,2 %12 %71 %Försäljning/marknadsföring

43 %0 %40 %17 %Order/offertgivning

16 %6 %27 %52 %Internprissättning

44 %3,5 %35 %18 %Prissättning mot kund

Före och efterEfterFöreKalkyleras ej

Ange om för- och efterkalkyler upprättas i följande situationer.

Mv = 3,05 ± 0,26

Upprättar Ni regelbundet efterkalkyler för att stämma av hur bra Era förkalkyler är?

n = 85

 

Tabell 18: Upprättande av för- och efterkalkyler 

I likhet med frågan om i vilka situationer kalkyler upprättas dominerar 
prissättningssituationer. Flertalet företag genomför åtminstone förkalkyler i 
dessa situationer, men många upprättar även uppföljningskalkyler. Det 
finns generellt stora likheter med tillverkningsföretagen på detta område. 
Internprissättningen är även bland tjänsteföretagen den situation där det 
upprättas störst antal enskilda efterkalkyler, troligen för att interprissättning 
sker i efterhand till verkligt uppkomna kostnader.   

Som diskuterats tidigare ställer olika situationer olika krav på 
kalkylinformation. Det är därför naturligt att företagen väljer olika 
kalkylmetoder beroende på situationen. För att skapa en tydligare bild av 
kalkylering i olika situationer ombads företagen specificera vilka 
kalkylmodeller som användes i specifika situationer. 

Tabellen visar likt övriga tabeller ovan att kortsiktiga kalkyler är mer 
frekvent förekommande än långsiktigt orienterade kalkyler. Vad avser 
fördelningen är bidragskalkyler och själkostnadskalkyler vanligast 
förekommande. 
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Kalkyleras Bidrags- Steg- SJK- Annan Bidrag+
ej kalkyl kalkyl kalkyl SJK

Prissättning mot kund 8% 43% 4% 33% 4% 8%
Internprissättning 49% 5% 1% 41% 1% 2%
Order/offertgivning 12% 37% 6% 31% 2% 11%
Val av erbjudna tjänster 59% 15% 1% 20% 1% 3%
Försäljningsstrategier 78% 8% 1% 9% 3% 1%
Produktutvecklingsbeslut 60% 13% 1% 22% 3% 1%
Budgetering 22% 25% 2% 43% 2% 5%
Kostnadskontroll 30% 23% 1% 43% 0% 2%

Resultat/lönsamhetsuppföljning
-per produkt/produktgrupp 38% 30% 2% 25% 0% 5%
-per kundgrupp/segment 46% 25% 0% 23% 1% 5%
-per marknad 58% 16% 1% 20% 1% 4%

 

Tabell 19: Val av kalkylmetod för specifik situation 

Tabellen är förhållandevis tydlig att utläsa, ett par förtjänar dock att 
kommenteras. Vad avser prissättning, offertgivning och 
lönsamhetsbedömning är det något förvånande minst lika vanligt med 
bidragskalkyler som med självkostnadskalkyler. Tidigare har diskuterats att 
självkostnadskalkylen skulle utgöra en mer stabil grund för beslutsfattande, 
vilket inte verkar vara fallet vid prissättning och lönsamhetsbedömning i 
tjänsteföretag. Däremot vid budgetering och kostnadskontroll verkar denna 
föreställning stämma.  

För att kunna uttala sig om kalkyler i tjänsteföretag är det utöver 
förekomsten även viktigt att utröna kalkylernas lämplighet. I denna 
undersökning har detta gjorts med hjälp av attitydfrågor. Respondenterna 
får då chansen att uttala sig om kalkylernas betydelse, vilket inte behöver 
vara kopplat till förekomsten av kalkyler. Frågorna var utformade som 
femgradig skala från mindre viktigt till mycket viktigt samt ett alternativ 
kalkyleras ej.  

Resultatet av attitydfrågorna fördelar sig mycket likt frågorna om 
förekomsten av kalkyler. Vid prissättningssituationer förlitar sig 
beslutsfattarna till stor del på underlaget som kalkylen utgör. Även vid 
kostnadskontroll utgör kalkylerna viktiga beslutsunderlag. Vid försäljning 
och marknadsföring, som tidigare fastslagits vara de situationer som 
kalkylering inte sker i någon större utsträckning, läggs inte heller någon 
större vikt vid kalkyler för beslut.   
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24 %

50 %

10 %

44 %

16 %

Kalkyleras ej

30 %23 %16 %3 %2 %

Kostnadskontroll

Försäljning/Marknadsföring

45 %26 %13 %3 %2 %

Order/Offertgivning

9 %9 %19 %6 %7 %

Kalkylens betydelse som beslutsunderlag

14 %

8 %

7 %

37 %

Mycket viktigt

13 %13 %9 %

Internprissättning

25 %8 %6 %

Prissättning mot kund

Mindre viktigt

 

Tabell 20: Kalkylens betydelse som beslutsunderlag 

Anledningarna till varför det kalkyleras eller inte kan ha flera orsaker. 
Kalkylinformationen som genereras kan anses vara irrelevant, och 
följaktligen utförs inga beräkningar. Alternativt kan företaget känna att 
beräkningarna är alltför problematiska för att det ska vara lönsamt att ta 
fram kalkylen. För att utröna hur kalkylarbetet fungerar i fallföretagen 
innefattades attityddelen av en rad delfrågor gällande hur pass 
problematiska olika moment vid kalkylering var. Bortsett från momentet 
sätta standardkostnader är det endast en liten del av företagen som angivit 
att momenten inte förekommer. Det är också en generell åsikt att 
momenten som behandlades inte är extremt problematiska att genomföra. 



- Produktkalkyler i tjänsteföretag – 

 

82 

2 %19 %25 %26 %19 %9 %

Värdera olika kostnadskomponenter vid kalkylering

5 %8 %31 %24 %26 %7 %

Avgöra vilka kostnader som ska vara med i produktkalkylen

2 %7 %16 %19 %20 %35 %

Sätta standardkostnader

4 %19 %24 %26 %18 %11 %

Fastställa orsakssamband för resursförbrukning

6 %18 %24 %21 %15 %16 %

Fördela omkostnader för administration till kalkylobjekt

4 %16 %29 %32 %16 %3 %

Fördela operativa omkostnader till kalkylobjekt 

Mycket problematisktInget problemFörekommer ej

Hur problematiska är följande moment?

 

Tabell 21: Hur problematiska olika situationer upplevs 

Som går att utläsa av resultatet ovan ligger flertalet företag i mitten av 
skalan med en viss övervikt mot ”Inget problem”. Detta talar för att det inte 
är problematiska moment i kalkylen som avgör om företaget väljer att 
kalkylera eller inte. En viss reservation bör dock noteras i den tolkningen, 
de företag som anger ”Förekommer ej” kan utgöra en grupp av företag som 
anser att momentet är mycket problematiskt och därav väljer att inte utföra 
dessa moment. Dock är antalet ”Förekommer ej” så pass litet att även om 
samtliga dessa anser momentet vara mycket problematiskt ligger 
övervikten mot inget problem.  

Vad gäller standardkostnaderna kan sägas att det bland de företag som 
använder standardkostnader verkar det inte vara ett problematiskt moment, 
vilket medför att det inte heller bör vara ett skäl för att inte använda 
standardkostnader.  
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6.5. Kalkylens betydelse och effekter 

Förutom att utgöra rena beräkningsdelar i beslutsunderlag har kalkylerna 
andra effekter på företaget. De är en del av ekonomistyrningssystemet och 
kan därför bidra med bland annat positiva beteendeeffekter på medarbetare, 
men även till företagets konkurrenskraft. En förutsättning för detta är att 
informationen som genereras av ekonomisystemet är korrekt och 
användarvänligt. Om ekonomisystemet genererar korrekt information ökar 
också möjligheten till rättvisande produktkalkyler. En del av 
undersökningen har därför fokuserat på ekonomisystemet på en mer 
aggregerad nivå. Därmed underlättas arbetet att dra slutsatser om 
kalkylernas relevans.    

Inledningsvis kan det konstateras att användningen av informationen som 
genereras från ekonomisystemet är relativt omfattande och anses vara 
viktig. Medelvärdet på frågan om användningens omfattning är 3,6 och på 
informationens betydelse 4,0. Båda frågorna var med stigande femgradig 
skala.    

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 

Figur 27: Användning av information från ekonomisystemet (vänster)  & hur viktig 
informationen bedöms vara (höger)  

Dessa båda frågor visar att ekonomistyrning generellt anses vara mycket 
viktig bland tjänsteföretagen. Vidare finns en stark enighet om att det finns 
ett positivt samband mellan produktkalkyler och lönsamhet (Se tabell 
nedan). Det förefaller som att kalkylerna spelar en betydande roll i 
tjänsteföretagen. Detta resultat bör dock tolkas med en viss försiktighet då 
samtliga respondenter är nyckelpersoner i företagets arbete med ekonomisk 
information.   
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Då företagen anser att det finns ett positivt samband mellan 
produktkalkyler och lönsamhet är det inte förvånande att en liknande syn 
finns mellan ekonomistyrning och konkurrenskraft. Även om synen på 
samband mellan ekonomistyrning och konkurrenskraft inte är lika påtaglig 
som i fallet produktkalkyler och lönsamhet har en stor majoritet bland 
tjänsteföretagen åsikten att sambandet ändå finns. Om mittenalternativet i 
skalan tolkas som neutralt anser 64% att sambandet finns i någon 
utsträckning och endast 20% att det inte finns.  

31 %35 %16 %13 %5 %

Stor betydelseLiten betydelse

Vilken betydelse har ekonomistyrningen för konkurrenskraften?

 

Figur 28: Ekonomistyrningens betydelse för konkurrenskraften 
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Figur 29: Samband mellan kalkyler och lönsamhet 

För att belysa hur pass tillfredsställande och hur omfattande den 
information som ekonomisystemet genererar är, samt vilka effekter 
systemet får på olika variabler bestod en del av enkäten av attitydfrågor. 
Dessa attitydfrågor är utformade så att svaren utfaller i en stigande skala 
från ett till fem. 

Med de ekonomisystem som företagen använder sig av för närvarande 
uppger endast 35% att de kan beräkna lönsamhet per tjänst på ett, för dem, 
tillfredsställande eller mycket tillfredsställande sätt medan en majoritet 
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anser att de i liten eller mycket liten utsträckning kan göra det samma. Vad 
gäller företagens förmåga att beräkna lönsamheten per kund på ett 
tillfredsställande sätt är fördelningen jämn mellan de som anser sig kunna 
göra detta i stor eller mycket stor utsträckning och de respondenter som 
menar att de endast kan göra det i liten eller mycket liten utsträckning kan 
göra det samma. Kontentan är alltså att företagen upplever en viss brist 
med möjligheten att beräkna lönsamhet och att de på ett något mer 
tillfredsställande sätt kan beräkna lönsamheten per kund jämfört med 
lönsamheten per tjänst. 

21 %20 %Stor utsträckning

23 %15 %Mycket stor utsträckning

- per kund- per tjänst

21 %29 %Liten utsträckning

13 %12 %Neutral

23 %24 %Mycket liten utsträckning

Möjlighet att mäta lönsamhet
n = 85

 

Figur 30: Möjlighet att mäta lönsamhet 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta företag inte kan beräkna 
lönsamheten för vare sig produkt eller kund på ett helt tillfredsställande 
sätt. Det finns med andra ord många företag som borde se över sina 
ekonomisystem för att förbättra detta om de anser att informationen är 
viktig för deras verksamhet. 

Det är även tänkbart att företaget genom produktkalkyler kan påverka 
medarbetarnas beteende. Ett frekvent arbete med kalkyler involverar dels 
många individer i arbetet med ekonomisk information och sänder även ut 
signaler om exempelvis kostnadsmedvetenhet. Respondenterna ombads 
därför i enkäten ta ställning för eller emot vissa påståenden angående om 
hur personalens beteende påverkas av ekonomisystemet. I denna del av 
enkäten framkom att ekonomisystemet ger de anställda en ökad 
kostnadsmedvetenhet men även en bättre förståelse för hur lönsamhet i 
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verksamheten skall uppnås. Dessa effekter är ganska väntade då ett 
genomtänkt ekonomisystem bör leda till att de som arbetar med det får en 
ökad förståelse för hur och var kostnaderna uppstår samt om hur lönsamhet 
kan uppnås. Vidare kan konstateras att majoriteten av företagen instämmer 
eller instämmer helt till påståendet att ekonomisystemet leder till ”ständiga 
förbättringar”.  

10 %24 %24 %32 %11 %

Ekonomisystemet ger ökat konkurrenstänkande mellan företagets produktområden

21 %52 %16 %10 %1 %

Ger ökad noggrannhet vad gäller insamlade och rapporterande av ek information

20 %40 %26 %13 %1 %

Ekonomisystemet bidrar till ökat intresse för ekonomisk information

16 %43 %23 %16 %2 %

Ekonomisystemet bidrar till ett ökat arbete mot ”ständiga förbättringar”

20 %40 %26 %10 %3 %

Personalen får en ökad medvetenhet om lönsamhet

18 %40 %25 %16 %1 %

Personalen får en ökad kostnadsmedvetenhet

Instämmer heltTar helt avstånd

Ekonomisystemets effekter på medarbetarna

 

Figur 31: Ekonomisystemets effekter på medarbetarna 

Även på operativ nivå sätter ekonomisystemet sina spår då en klar majoritet 
anser att intresset för ekonomisk information ökar genom användandet av 
ekonomisystemet. En förklaring till detta skulle kunna vara att personalen 
utvärderas efter vissa parametrar som finns i systemet och därmed ökas 
intresset för informationen. Då det gäller noggrannheten på den insamlade 
informationen samt rapporteringen av denna finner man i tabell 30 att även 
denna ökar i och med att ekonomisystemet används, däremot är företagen 
mer tveksamma till om systemet bidrar till ett ökat konkurrenstänkande 
mellan företagens olika produktområden. 
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6.6. Utveckling inom kalkylområdet 

Efter att ha kartlagt och utforskat kalkylernas roll och betydelse i 
tjänsteföretagen är det dags att ta en titt på framtiden. Att med säkerhet spå 
framtiden är givetvis mycket svårt, men genom att undersöka 
respondenternas åsikter gällande behov av förändringar inom 
produktkalkylering kan framtida kalkyltendenser utläsas. Undersökningen 
har visat kalkylernas betydelse för tjänsteföretag. Det är därför ett rimligt 
antagande att problematiska kalkylsituationer snarare leder till förändringar 
än till att kalkylering uteblir. Därför kan de faktorer som anses vara 
problematiska idag ses som en fingervisning om var förändringarna 
kommer att ske. 

Den första faktorn att studera är tjänsteföretagens benägenhet att prova nya 
metoder inom kalkyleringsområdet. Undersökningen visar att ABC-
användningen inom tjänstesektorn ligger kring 14%, vilket kan ställas i 
relation till Nehlers (2001) undersökning av svenska industriföretag (16%) 
och Innes, Mitchell & Sinclairs (2000) studie av brittiska företag där ABC-
användningen inom tjänstesektorn var 12%. Det föreligger med andra ord 
ingen signifikant skillnad i ABC-användningen mellan svenska 
tjänsteföretag och brittiska. Vidare kan framtidstendenser ses på de åsikter 
om dagens produktkalkyler som respondenterna lämnade. 

Av resultatet framgår att endast drygt 20% är helt nöjda med dagens 
kalkyler, övriga förordar någon form av förändring. Den första intressanta 
förändringen som efterfrågas är fördelningsnycklar som visar hur 
gemensamma resurser förbrukas. Innebörden av detta är att nära hälften av 
företagen inte är helt nöjda med de fördelningsnycklar som används i 
dagens kalkyler.  

 



- Produktkalkyler i tjänsteföretag – 

 

88 

5 %Andra förändringar

29 %Utveckla bättre sätt att få fram indata till kalkylerna

35 %Utveckla kalkyler med kostnader och intäkter i fler dimensioner

0 %Minska användandet av stegkalkyler

4 %Öka användandet av stegkalkyler

4 %Minska användandet av bidragskalkyler

8 %Öka användandet av bidragskalkyler

1 %Minska användandet av självkostnadskalkyler

11 %Öka användandet av självkostnadskalkyler

8 %Slopa standardkostnader

7 %Öka användningen av standardkostnader

2 %Slopa fördelning för adm och fsg

46 %Utveckla fördelningsnycklarna

19 %Inga förändringar behövs

Behov av förändringar

n = 85

 

Figur 32: Behov av förändringar 

Vidare efterlyses en utveckling av kalkylerna som mäter intäkter och 
kostnader i fler dimensioner. Starkt kopplad till denna synpunkt är 
efterfrågan för bättre indata. Dessa två tolkade tillsammans visar på en brist 
i företagens indata till kalkylerna. Det blir därför inte möjligt att mäta 
resultat i önskvärda dimensioner. Tolkningen bekräftas även av 
attitydmätningar gällande företagens möjlighet att mäta lönsamhet per 
produkt och kund som redovisats tidigare. Som framgick var svaren väldigt 
spridda. Medelvärdesberäkningarna visade på ett i genomsnitt neutralt svar. 
Med tanke på att frågan är ställd om lönsamhetsberäkningar kan ske på ett 
tillfredsställande sätt kan ett neutralt svar anses framföra en viss kritik. Ett 
system som tillåter tillfredsställande lönsamhetsberäkningar borde ha 
genomsnittssvar mellan fyra och fem. Undersökningen påvisar därför ett 
behov av bättre indata som tillåter intäkts/kostnads redovisning i fler 
dimensioner.  
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7. Hypotesprövning – resultat och analys 

ypotesprövningarna utgör den statistiskt analyserade 
resultatframställningen. Samtliga hypoteser presenteras med 

tillhörande utfall. För detaljer kring metod och signifikansnivå hänvisas till 
avsnitt 2.6 Databehandling. Kapitlet avslutas med jämförande analyser av 
andra empiriska kalkylundersökningar. 

7.1. Hypotesprövning 

Hypotesprövningen är indelad i tre delar; 

" Den första delen är branschbestämmande där 
branschindelningen efter kategorierna professionell, 
semistandardiserad och service hypotesprövas. (H1-H3) 

" Den andra delen hypotesprövar hur de branschbestämmande 
variablerna påverkar företagets kalkyler. (H4-H26) 

" Den tredje delen hypotesprövar andra variabler som kan tänkas 
påverka företagets kalkyler. (H27-H40) 

Hypoteserna har genererats utifrån två huvudsakliga kriterier; att generera   
jämförelsedata till studien av svenska verkstadsföretag samt att utvärdera 
den presenterade modellen för klassificering av tjänsteföretag. För 
jämförelsedata används de påverkande variablerna storlek och konkurrens 
och för utvärderingen av modellen används variablerna direkt lön, 
kundstruktur och kundanpassningsgrad.  

De fem variablerna ovan har testats med hänseende till företagens 
användande av produktkalkyler och kalkylens komponenter.  

I ett fall sammanfaller variabeln andel direkt lön och kostnadsstruktur. Då 
företagets andel direkt lön och andel direkta kostnader kan antas ha en hög 
inbördes korrelation hypotesprövas inte dessa två mot varandra.   

H 
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S = storlek
K = konkurrens
KS = kundstruktur
KA = kundanpassning
KTR = kostnadsstruktur

S K KS KA KTR
Verksamhet --- --- H1 H2 H3
Val av kalkylmetod H27 H34 H4 H12 H20
Efterkalkyl H28 H35 H5 H13 H21
Standardkostnad H29 H36 H6 H14 H22
Kostnadsstruktur H30 H37 H7 H15 ---
Kostnadskomponenter H31 H38 H8 H16 H23
Fördelning av omkostnader H32 H39 H9 H17 H24
Kalkylobjekt --- --- H10 H18 H25
Utveckling H33 H40 H11 H19 H26  

Figur 33: Matris över studiens hypotesprövningar 

I bilaga 2 återfinns en tabell som visar vilken testmetod som använts för de 
olika hypotesprövningarna. 

7.2. Branschidentifiering 

Brignall (1997) föreslår en uppdelning av tjänsteproducerande företag i tre 
delgrupper baserat på främst två variabler; komplexitet och marknadens 
homogenitet. Företag med hög grad av komplexitet och låg grav av 
homogenitet avseende konkurrenters utbud tillhör gruppen professionella 
tjänsteföretag och företag med låg grad av komplexitet i erbjudna tjänster 
samt är verksamma på en homogen marknad tillhör gruppen serviceföretag. 
Mellan dessa två grupper finns semistandardiserade tjänsteföretag som har 
en högre grad av komplexitet i de tjänster som erbjuds än serviceföretag 
och verkar på en marknad där konkurrenternas utbud är mindre homogent 
än bland serviceföretagen. Utifrån ovan nämnda kriterier kan företagen 
grovt delas i dessa tre grupper med hjälp av en verksamhetsbeskrivning. 
Indelningen riskerar dock att bli något subjektiv, dels då de beskrivna 
tjänsternas komplexitet måste uppskattas och likaså då graden av 
kundanpassning är respondentens subjektiva värdering av företagets 
erbjudna tjänster relativt övriga konkurrenters. 
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De variabler som enligt Brignall (1997) förväntas styras av verksamhetens 
komplexitet och marknadssituationen är främst graden av kundanpassning, 
kundstrukturen samt kostnadsstrukturen. Utifrån uppställningen i modellen 
kan antas att företag med hög grad av komplexitet, verksamma på en 
heterogen marknad har en högre grad av kundanpassning med färre kunder 
och en hög andel direkta kostnader. Kostnadsstrukturen bör främst gälla 
andelen direkt lön, då verksamheten främst utgår från de anställda och inte 
en tjänstifierad teknologi.  

Utifrån resonemanget i detta avsnitt kan indelningen i tre grupper efter 
verksamhetsbeskrivning hypotesprövas med hjälp av variablerna 
kundstruktur, kundanpassningsgrad och andel direkt lön.  

Hypotes 1: Kundstruktur 

H1: Företag med hög grad av komplexitet, verksamma på en heterogen 
marknad har inte färre kunder än företag med lägre grad av komplexitet, 
verksamma på en mer homogen marknad. 

Kundstruktur N Mean
Verksamhet Service 24 2,3 1 = "stora kunder"

Semistandardiserade 24 1,9 2 = "kombination"
Professionella 38 1,6 3 = "små kunder"

ANOVA
Signifikans 0,001  

Hypotes 1: Kundstruktur kopplat till verksamhet 

Resultatet av testet är signifikant, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 
Med sjunkande grad av komplexitet och verksamhet på en mer homogen 
marknad förändras kundstrukturen från stora till små kunder. Ett rimligt 
antagande är då även att antalet kunder ökar då kundstrukturen förändras 
från stora till små kunder. 

Hypotes 2: Grad av kundanpassning 

H2: Företag med hög grad av komplexitet, verksamma på en heterogen 
marknad har inte en högre grad av kundanpassning än företag med lägre 
grad av komplexitet, verksamma på en mer homogen marknad. 
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Kundanpassning N Mean
Verksamhet Service 25 2,5 1 = Helt kundanpassade

Semistandardiserade 24 2,2 5 = Helt standardiserade
Professionella 38 1,7

ANOVA
Signifikans 0,012  

Hypotes 2: Grad av kundanpassning kopplat till verksamhet 

Resultatet är signifikant, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. Enligt 
testet har de företag som enligt verksamhetsbeskrivningen klassificerats 
som professionella tjänsteföretag en högre grad av kundanpassning än 
övriga tjänsteföretag. Mellan semistandardiserade tjänsteföretag och 
service råder ett liknande förhållande. Med andra ord sjunker graden av 
kundanpassning med graden av komplexitet i verksamhet. 

Hypotes 3: Kostnadsstruktur 

H3: Företag med hög grad av komplexitet, verksamma på en heterogen 
marknad har inte en högre grad av direkt lön än företag med lägre grad av 
komplexitet, verksamma på en mer homogen marknad. 

 

Andel direkt lön N Mean
Verksamhet Service 24 2,5 1 = "0-20% dL"

Semistandardiserade 22 2,3 5 = "80-100% dL"
Professionella 39 3,2

ANOVA
Signifikans 0,004  

Hypotes 3: Kostnadsstrukturen kopplat till verksamhet 

Resultatet av testet är signifikant, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 
Professionella tjänsteföretag verkar ha en högre andel direkt lön än övriga 
företag vilket förklaras av att medarbetarna i dessa företag är den 
dominerande resursen. Däremot finns inget stöd i undersökningen att 
semistandardiserade tjänsteföretag skulle ha en högre andel direkt lön än 
serviceföretag. 
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Samtliga tre inledande hypotesprövningar ger stöd åt den modell av 
Brignall som presenterats i detta arbete. Detta är intressant då den svenska 
tjänstemarknaden, åtminstone i detta avseende, kan jämställas med sina 
internationella kollegor. Utfallet av hypotesprövningen är även intressant 
när vi undersöker dels hur företagen i de olika kategorierna hanterar sin 
produktkalkylering men även sett till inställning och vilka förbättringar 
företagen i de olika kategorierna vill se i sina kalkylsystem. Det faktum att 
testet mellan direkt lön och verksamhet ej stämmer perfekt är förmodligen 
en följd av den något grovhuggna indelning som gjordes för att dela in 
företagen efter verksamhet. På grund av att modellen som sådan innefattar 
två extrema grupper, i professionella och service, medan mittenkategorin 
semistandardiserade fungerar mer som en slaskpost. Å andra sidan är 
modellens syfte att visa ett mönster vad gäller enkelheten att spåra 
kostnader där en mer komplicerad uppdelningen av företagen förmodligen 
skulle göra modellen svår att praktiskt tillämpa. 

Utifrån de tre variabler presenterade ovan kan ett antal föreställningar 
gällande tjänsteföretags kalkyler formuleras. Resterande delen av detta 
avsnitt behandlar sambanden mellan de tre branschbestämmande 
variablerna (kundstruktur, kundanpassning och andel direkt lön) och hur 
dessa påverkar företagets; val av kalkylmetod, användande av 
efterkalkyler, användande av standardkostnader, företagets 
kostnadsstruktur, förekommande kostnadskomponenter, fördelning av 
omkostnader, val av kalkylobjekt samt kalkylens utveckling. 

7.2.1. Kundstruktur 

Hypotes 4: Val av kalkylmetod 

H4: Företag med många kunder använder inte självkostnadskalkyler som 
huvudsaklig kalkylmetod i större utsträckning än företag med få kunder; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 
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e; vid budgetering 

f; vid lönsamhetsuppföljning 

- per tjänst 

- per kund 

- per marknad 

Resultat
n= p-värde signifikans

H4a 94 0,868 IS
H4b 85 0,665 IS
H4c 82 0,011 S
H4d 84 0,305 IS
H4e 82 0,660
H4f
- per tjänst 82 0,758 IS
- per kund 80 0,479 IS
- per marknad 77 0,796 IS  

Hypotes 4: Val av kalkylmetod kopplat till kundstruktur 

Det finns inget signifikant samband mellan företagens kundstruktur och val 
av kalkylmetod på aggregerad nivå. Vid en specifik kalkylsituation finns 
däremot ett samband, internprissättning. Företag med få kunder använder 
självkostnadskalkyler vid internprissättning i större utsträckning än företag 
med många kunder.  

Hypotes 5: Efterkalkyl 

H5: Företag med många kunder upprättar inte efterkalkyler i större 
utsträckning än företag med stora kunder; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 
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Resultat
n= p-värde signifikans

H5a 86 0,506 IS
H5b 86 0,572 IS
H5c 84 0,179 IS
H5d 84 0,280 IS  

Hypotes 5: Efterkalkylering kopplat till kundstruktur 

Undersökningen fann inget samband mellan upprättande av efterkalkyler 
och företagets kundstruktur, vare sig på aggregerad nivå eller för någon 
specifik kalkylsituation. 

Hypotes 6: Standardkostnader 

H6: Företag med många kunder använder inte standardkostnader i större 
utsträckning än företag med få kunder. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H6 87 0,239 IS  

Hypotes 6: Standardkostnader kopplat till kundstruktur 

Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen förkastas. 
Inget samband mellan kundstruktur och användningen av 
standardkostnader kan påvisas i undersökningen. 

Hypotes 7: Andel indirekta kostnader 

H7: Företag med många kunder har inte större andel indirekta kostnader 
än företag med få kunder. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H7 76 0,040 S  

Hypotes 7: Kostnadsstruktur kopplat till kundstruktur 

Sambandet är signifikant skilt från noll och därmed kan nollhypotesen 
förkastas. Korrelationen är 0,3 och därmed finns en positiv korrelation 
vilket innebär att de indirekta kostnaderna ökar med antalet kunder. 
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Hypotes 8: Kostnadskomponenter 

H8: Företag med många kunder väljer inte andra kostnadskomponenter i 
sin produktkalkyl än företag med få kunder. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H8 85 0,015 S  

Hypotes 8: Kalkylens kostnadskomponenter kopplat till kundstrukturen 

Sambandet är signifikant skilt från noll och därmed kan nollhypotesen 
förkastas. Resultatet innebär att kundstrukturen påverkar valet av 
kostnadskomponenter i produktkalkylen. Slutsatsen i undersökningen av 
denna variabel är att professionella företag använder direkt tid i större 
utsträckning än övriga företag. 

Hypotes 9: Fördelning av omkostnader 

H9a: Företag med många kunder fördelar inte samtliga kostnader i större 
utsträckning än företag med få kunder. 

H9b: Företag med många kunder använder inte kostnadsställen i större 
utsträckning än företag med få kunder. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H9a 88 0,944 IS
H9b 88 0,531 IS  

Hypotes 9: Fördelning av omkostnader kopplat till kundstruktur 

H9a:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan kundstruktur och huruvida alla kostnader 
fördelas eller ej kan påvisas i undersökningen. 

H9b:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan kundstruktur och användningen 
kostnadsställen kan påvisas i undersökningen. 
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Hypotes 10: Kalkylobjekt 

H10a: Företag med företrädelsevis stora kunder använder inte 
order/projekt som kalkylobjekt i större utsträckning än företag med små 
kunder.  

H10b: Företag med företrädelsevis små kunder använder inte tjänst/grupp 
av tjänster som kalkylobjekt i större utsträckning än företag med stora 
kunder.  

H10c: Företag med företrädelsevis stora kunder använder inte 
kund/kundgrupper som kalkylobjekt i större utsträckning än företag med 
små kunder.  

Resultat
n= p-värde signifikans

H10a 88 0,003 S
H10b 88 0,125 IS
H10c 88 0,483 IS  

Hypotes 10: Val av kalkylobjekt kopplat till kundstruktur 

Undersökningen ger inget stöd för att förkasta nollhypotes 10 b och c. Det 
finns med andra ord inget stöd för ett samband mellan val av tjänst/grupp 
av tjänster eller kund/kundgrupp som kalkylobjekt och företagets 
kundstruktur. Emellertid finns ett kraftigt signifikant samband mellan 
företagets kundstruktur och valet av order/projekt som kalkylobjekt, företag 
med stora kunder tenderar att använda order/projekt som kalkylobjekt i 
större utsträckning än andra företag.    

Hypotes 11: Utveckling 

H11a: Företag med många kunder använder inte eller planerar inte att 
använda ABC i större utsträckning än företag med få kunder. 

H11b: Företag med många kunder har inte ett större behov av bättre 
indata än företag med få kunder. 
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Resultat
n= p-värde signifikans

H11a 86 0,003 S
H11b 85 0,813 IS  

Hypotes 11: Utveckling av kalkylen kopplat till kundstrukturen 

H11a:Sambandet är signifikant skilt från noll och därmed kan 
nollhypotesen förkastas. Resultatet innebär att kundstrukturen påverkar 
huruvida ABC används eller planerar att användas. Slutsatsen i 
undersökningen av denna variabel är att företag med få kunder i större 
utsträckning använder ABC eller planerar detsamma. 

H11b:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan kundstruktur och behovet av bättre indata 
kan påvisas i undersökningen. 

7.2.2. Grad av kundanpassning 

Hypotes 12: Val av kalkylmetod 

H12: Företag med stor grad av kundanpassning använder inte 
självkostnadskalkyler som huvudsaklig kalkylmetod i större utsträckning än 
företag med lägre grad av kundanpassning; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 

e; vid budgetering 

f; vid lönsamhetsuppföljning 

- per tjänst 

- per kund 

- per marknad 



- Produktkalkyler i tjänsteföretag – 

 

99 

Resultat
n= p-värde signifikans

H12a 94 0,635 IS
H12b 85 0,784 IS
H12c 82 0,401 IS
H12d 84 0,542 IS
H12e 82 0,322
H12f
- per tjänst 82 0,986 IS
- per kund 80 0,004 S
- per marknad 77 0,002 S  

Hypotes 12: Val av kalkylmetod kopplat till kundanpassning 

Det finns inget signifikant samband mellan val av kalkylmetod och 
kundanpassningsgraden på aggregerad nivå. Däremot finns signifikanta 
samband mellan dessa variabler både vad avser lönsamhetsbedömning per 
kund och per marknad. 

Hypotes 13: Efterkalkyl 

H13: Företag med lägre grad av kundanpassning upprättar inte 
efterkalkyler i större utsträckning än företag med hög grad av 
kundanpassning; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 

Resultat
n= p-värde signifikans

H13a 86 0,220 IS
H13b 86 0,872 IS
H13c 84 0,289 IS
H13d 84 0,485 IS  

Hypotes 13: Efterkalkylering kopplat till kundanpassning 
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Undersökningen fann inget samband mellan upprättande av efterkalkyler 
och företagets grad av kundanpassning, vare sig på aggregerad nivå eller 
för någon specifik kalkylsituation. 

Hypotes 14: Standardkostnader 

H14:  Företag med stor grad av kundanpassning använder inte 
standardkostnader i större utsträckning än företag med lägre grad av 
kundanpassning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H14 87 0,724 IS  

Hypotes 14: Standardkostnader kopplat till kundanpassning 

Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen förkastas. 
Inget samband mellan kundanpassning och användningen av 
standardkostnader kan påvisas i undersökningen. 

Hypotes 15: Kostnadsstruktur 

H15: Företag med stor grad av kundanpassning har inte en större andel 
indirekta kostnader än företag med lägre grad av kundanpassning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H15 76 0,005 S  

Hypotes 15: Kostnadsstruktur kopplat till kundanpassning 

Sambandet är signifikant skilt från noll och därmed kan nollhypotesen 
förkastas. Resultatet innebär att graden av kundanpassning påverkar 
andelen indirekta kostnader. Slutsatsen i undersökningen av denna variabel 
är att företag med låg grad av kundanpassning har en större andel indirekta 
kostnader 

Hypotes 16: Kostnadskomponenter 

H16: Företag med stor grad av kundanpassning väljer inte andra 
kostnadskomponenter i sin produktkalkyl än företag med lägre grad av 
kundanpassning. 
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Res ultat
n= p-värde signifikans

H16 85 0,022 S  

Hypotes 16: Kalkylens kostnadskomponenter kopplat kundanpassning 

Sambandet är signifikant skilt från noll och därmed kan nollhypotesen 
förkastas. Resultatet innebär att kundstrukturen påverkar valet av 
kostnadskomponenter. Slutsatsen i undersökningen av denna variabel är att 
företag med hög grad av kundanpassning i större utsträckning använder 
direkt tid i sina produktkalkyler. 

Hypotes 17: Fördelning av omkostnader 

H17a: Företag med stor grad av kundanpassning fördelar inte samtliga 
kostnader i större utsträckning än företag med lägre grad av 
kundanpassning. 

H17b: Företag med stor grad av kundanpassning använder inte 
kostnadsställen i större utsträckning än företag med lägre grad av 
kundanpassning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H17a 88 0,875 IS
H17b 88 0,810 IS  

Hypotes 17: Fördelning av omkostnader kopplat till kundanpassning 

H17a:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan kundanpassning och fördelningen av 
samtliga kostnader kan påvisas i undersökningen. 

H17b:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan kundanpassning och användningen av 
kostnadsställen kan påvisas i undersökningen. 

Hypotes 18: Kalkylobjekt 

H18a: Hög grad av kundanpassning innebär inte att företag använder 
order/projekt som kalkylobjekt i större utsträckning än företag med låg 
grad av kundanpassning.  
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H18b: Låg grad av kundanpassning innebär inte att företag använder 
tjänst/grupp av tjänster som kalkylobjekt i större utsträckning än företag 
med hög grad av kundanpassning. 

H18c: Hög grad av kundanpassning innebär inte att företag använder 
kund/kundgrupp som kalkylobjekt i större utsträckning än företag med låg 
grad av kundanpassning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H18a 88 0,004 S
H18b 88 0,717 IS
H18c 88 0,499 IS  

Hypotes 18: Val av kalkylobjekt kopplat till kundanpassning 

Undersökningen ger inget stöd för att förkasta nollhypotes 18 b och c. Det 
finns med andra ord inget stöd för ett samband mellan val av tjänst/grupp 
av tjänster eller kund/kundgrupp som kalkylobjekt och företagets grad av 
kundanpassning. Emellertid finns ett kraftigt signifikant samband mellan 
företagets grad av kundanpassning och valet av order/projekt som 
kalkylobjekt, företag med hög grad av kundanpassning tenderar att använda 
order/projekt som kalkylobjekt i större utsträckning än andra företag.    

Hypotes 19: Utveckling 

H19a: Företag med stor grad av kundanpassning använder inte ABC eller 
planerar inte att använda ABC i större utsträckning än företag med lägre 
grad av kundanpassning. 

H19b: Företag med stor grad av kundanpassning har inte ett större behov 
av bättre indata till produktkalkylerna än företag med lägre grad av 
kundanpassning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H19a 86 0,075 IS
H19b 85 0,901 IS  

Hypotes 19: Kalkylens utveckling kopplat till kundanpassning 
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H19a:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan kundanpassning och användningen av 
ABC kan påvisas i undersökningen. 

H19b:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan kundanpassning och behovet av bättre 
indata till produktkalkylerna kan påvisas i undersökningen. 

7.2.3. Kostnadsstrukturen 

Hypotes 20: Val av kalkylmetod 

H20: Företag med låg andel direkt lön använder inte självkostnadskalkyler 
som huvudsaklig kalkylmetod i större utsträckning än företag med hög 
andel direkt lön; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 

e; vid budgetering 

f; vid lönsamhetsuppföljning 

- per tjänst 

- per kund 

- per marknad 
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Resultat
n= p-värde signifikans

H20a 94 0,364 IS
H20b 85 0,146 IS
H20c 82 0,394 IS
H20d 84 0,194 IS
H20e 82 0,007 S
H20f
- per tjänst 82 0,020 S
- per kund 80 0,050 S
- per marknad 77 0,050 S  

Hypotes 20: Val av kalkylmetod kopplat till kostnadsstrukturen 

Det finns inget signifikant samband på aggregerad nivå mellan val av 
kalkylmetod och andelen direkt lön. Däremot finns ett antal signifikanta 
samband mellan andelen direkt lön och val av kalkylmetod för specifik 
kalkylsituation. Det första signifikanta sambandet som framkom av 
undersökningen var för budgetering. Företag med låg andel direkt lön 
använder självkostnadskalkyler i större utsträckning för budgetering än 
företag med högre andel direkt lön. Vidare framkom vid samtliga tester för 
lönsamhetsbedömningar att företag med låg andel direkt lön använder 
självkostnadskalkyler i större utsträckning än företag med hög andel direkt 
lön. 

Hypotes 21: Efterkalkyl 

H21: Företag med låg andel direkt lön upprättar inte efterkalkyler i större 
utsträckning än företag med hög andel direkt lön; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 



- Produktkalkyler i tjänsteföretag – 

 

105 

Resultat
n= p-värde signifikans

H21a 86 0,230 IS
H21b 86 0,646 IS
H21c 84 0,040 S
H21d 84 0,696 IS  

Hypotes 21: Efterkalkylering kopplat till kostnadsstrukturen 

Undersökningen fann inget samband mellan upprättande av efterkalkyler 
och företagets grad av kundanpassning på aggregerad nivå. Däremot finns 
ett samband mellan upprättande av efterkalkyl vid internprissättning och 
andel direkt lön. Företag med låg andel direkt lön verkar efterkalkylera för 
internprissättning i större utsträckning än företag med stor andel direkt lön.  

Hypotes 22: Standardkostnader 

H22: Företag med låg andel direkt lön använder inte standardkostnader i 
större utsträckning än företag med hög andel direkt lön.  

Resultat
n= p-värde signifikans

H22 87 0,844 IS  

Hypotes 22: Standardkostnader kopplat till kostnadsstrukturen 

Undersökningen visar inte på något samband mellan andelen direkt lön och 
användandet av standardkostnader. 

Hypotes 23: Kostnadskomponenter 

H23: Företag med låg andel direkt lön använder inte andra 
kostnadskomponenter i sina produktkalkyler än företag med hög andel 
direkt lön. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H23 85 0,016 S  

Hypotes 23: Kalkylens kostnadskomponenter kopplat till kostnadsstrukturen 
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Sambandet är signifikant skilt från noll och därmed kan nollhypotesen 
förkastas. Resultatet innebär att andel direkt lön påverkar valet av 
kostnadskomponenter. Slutsatsen i undersökningen av denna variabel är att 
företag med hög andel direkt lön i större utsträckning använder direkt tid i 
sina produktkalkyler. 

Hypotes 24: Fördelning av omkostnader 

H24a: Företag med låg andel direkt lön fördelar inte samtliga kostnader i 
större utsträckning än företag med hög andel direkt lön. 

H24b: Företag med låg andel direkt lön använder inte kostnadsställen i 
större utsträckning än företag med hög andel direkt lön. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H24a 88 0,488 IS
H24b 88 0,221 IS  

Hypotes 24: Fördelning av omkostnader kopplat till kostnadsstrukturen 

H24a:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan direkt lön och huruvida samtliga kostnader 
fördelas kan påvisas i undersökningen. 

H24b:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan direkt lön och användningen av 
kostnadsställen kan påvisas i undersökningen. 

Hypotes 25: Kalkylobjekt 

H25a: Hög andel direkt lön innebär inte att företag använder order/projekt 
som kalkylobjekt i större utsträckning än företag med låg andel direkt lön. 

H25b: Låg andel direkt lön innebär inte att företag använder tjänst/grupp 
av tjänster som kalkylobjekt i större utsträckning än företag med hög andel 
direkt lön. 

H25c: Hög andel direkt lön innebär inte att företag använder 
kund/kundgrupp som kalkylobjekt i större utsträckning än företag med låg 
andel direkt lön.  
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Resultat
n= p-värde signifikans

H25a 88 0,971 IS
H25b 88 0,887 IS
H25c 88 0,109 IS  

Hypotes 25: Val av kalkylobjekt kopplat till kostnadsstrukturen 

Undersökningen ger inget stöd för att förkasta någon av nollhypoteserna 
25. Det finns med andra ord inget stöd för ett samband mellan val av 
kalkylobjekt och andelen direkt lön i företaget. 

Hypotes 26: Utveckling 

H26a: Företag med låg andel direkt lön använder inte eller planerar inte 
att använda ABC i större utsträckning än företag med högre andel direkt 
andel direkt lön. 

H26b: Företag med låg andel direkt lön har inte ett större behov av bättre 
indata till sina produktkalkyler än företag med högre andel direkt andel 
direkt lön. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H26a 86 0,816 IS
H26b 85 0,110 IS  

Hypotes 26: Kalkylens utveckling kopplat till kostnadsstrukturen 

H26a:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan direkt lön och användningen av ABC kan 
påvisas i undersökningen. 

H26b:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan direkt lön och behovet av bättre indata till 
produktkalkylerna kan påvisas i undersökningen. 
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7.3. Storlek 

Det råder en enighet om att stora företag skiljer sig från små i ett flertal 
avseenden (Ask & Ax, 1997). För denna undersökning finns ett antal 
relevanta exempel värda att lyfta fram. För det första har stora företag 
relativt sett större finansiella resurser och en större administrativ apparat, 
vilket innebär att resurserna för mer noggranna och utvecklade kalkyler är 
tillgängliga både avseende finansiella såväl som humana resurser. De 
humana resurserna finns tillgängliga tack vare att kompetensen kan antas 
vara högre i ett stort företag beroende på fler antal specialister och 
individer med olika utbildningar finns representerade i ett stort företag.  

Ett stort företag är även svårare att överblicka och kontrollera relativt ett 
litet företag. För att vara konkurrenskraftigt måste ledningen i företaget 
kunna kontrollera kostnaderna (Chan & Lee, 2003), vilket ställer högre 
krav på kalkylens noggrannhet i större företag. 

Empiriskt har Ask & Ax (1997) påvisat en storlekseffekt avseende 
upprättande av efterkalkyler och användande av standardkostnader samt för 
prissättningskalkyler har även en storlekseffekt avseende modellval kunnat 
påvisats. Andra empiriska undersökningar har även visat att stora företag är 
mer benägna att implementera innovationer inom kalkylområdet, 
exempelvis ABC. (Innes, Mitchell et al., 2000; Nehler, 2001).   

Mot bakgrund av ovanstående resonemang ställs följande hypoteser 
avseende företagets omsättning: 

Hypotes 27: Val av kalkylmetod 

H27: Större företag använder inte självkostnadskalkyl som huvudsaklig 
kalkylmetod i större utsträckning än mindre företag; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 

e; vid budgetering 
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f; vid lönsamhetsuppföljning 

- per tjänst 

- per kund 

- per marknad 

Resultat
n= p-värde signifikans

H27a 94 0,033 S
H27b 85 0,027 S
H27c 82 0,949 IS
H27d 84 0,027 S
H27e 82 0,978 IS
H27f
- per tjänst 82 0,772 IS
- per kund 80 0,734 IS
- per marknad 77 0,393 IS  

Hypotes 27: Val av kalkylmetod kopplat till storlek 

Hypotes 27a är signifikant, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 
Företag verkar använda självkostnadskalkyler i större utsträckning ju större 
omsättningen är.  

Hypotes 27b är signifikant, vilket innebär att större företag verkar använda 
självkostnadskalkylen som huvudsaklig metod vid prissättning mot kund i 
större utsträckning än mindre företag.  

Hypotes 27d är signifikant, vilket innebär att större företag verkar använda 
självkostnadskalkylen som huvudsaklig metod vid order/offertgivning i 
större utsträckning än mindre företag.   

Övriga delhypoteser under hypotes 27 var inte signifikanta. Nollhypotesen 
kan därmed inte förkastas då undersökningen inte påvisat något samband 
mellan företagets omsättning och den undersökta variabeln. 
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Hypotes 28: Efterkalkyler 

H28: Större företag upprättar inte efterkalkyler i större utsträckning än 
mindre företag; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 

Resultat
n= p-värde signifikans

H28a 86 0,399 IS
H28b 86 0,100 IS
H28c 84 0,594 IS
H28d 84 0,356 IS

 

Hypotes 28: Efterkalkylering kopplat till storlek 

Resultatet av hypotesprövning av variablerna användning av efterkalkyler 
och omsättning var samtliga delhypoteser inte signifikanta. Ingen av 
nollhypoteserna kan förkastas, undersökningen visar inget samband mellan 
efterkalkyler och omsättning. 

Hypotes 29: Standardkostnader 

H29: Företag med en hög omsättning använder sig inte av 
standardkostnader i större utsträckning än företag med låg omsättning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H29 87 0,399 IS  

Hypotes 29: Standardkostnader kopplat till storlek 

Resultatet av T- testet visar att det inte finns någon signifikant skillnad då 
det gäller storleken på företagens omsättning och deras användning av 
standardkostnader. Därmed kan inte nollhypotesen förkastas, vilket innebär 
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att företag med en hög omsättning inte använder standardkostnader i större 
utsträckning än de företag som har en lägre omsättning. 

Hypotes 30: Kostnadsstruktur 

H30: Företag med hög omsättning har inte en större andel indirekta 
kostnader än företag med låg omsättning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H30 76 0,409 IS  

Hypotes 30: Kostnadsstruktur kopplat till storlek 

Hypotesprövningen uppvisar ett icke signifikant resultat vilket innebär att 
nollhypotesen inte kan förkastas. Undersökningen uppvisar inget samband 
mellan omsättning och andel indirekta kostnader. 

Hypotes 31: Kostnadskomponenter 

H31: Företag med hög omsättning använder inte andra 
kostnadskomponenter än företag med låg omsättning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H31 85 0,528 IS  

Hypotes 31: Kalkylens kostnadskomponenter kopplat till storlek 

Resultatet är inte signifikant och därmed kan inte nollhypotesen förkastas. 
Slutsatsen blir alltså att det inte finns något samband mellan omsättningen 
och vilken typ av kostnadskomponenter företagen använder. 

Hypotes 32: Fördelning av omkostnader 

H32a: Företag med hög omsättning fördelar ej samtliga kostnaderna mer 
än företag med låg omsättning. 

H32b: Företag med hög omsättning använder inte kostnadsställen i större 
omfattning än företag med låg omsättning. 
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Resultat
n= p-värde signifikans

H32a 88 0,161 IS
H32b 88 0,916 IS  

Hypotes 32: Fördelning av omkostnader kopplat till storlek 

H32a:Nollhypotesen kan inte förkastas vilket innebär att resultatet visar att 
det inte finns något samband mellan storleken på omsättningen och 
fördelning av samtliga  kostnader. 

H32b: Nollhypotesen kan inte förkastas, då resultatet inte är signifikant, 
vilket innebär att resultatet visar att det inte finns något samband mellan 
storleken på omsättningen och användningen av kostnadsställen. 

Hypotes 33: Utveckling 

H33a: Företag med hög omsättning använder inte eller planerar inte att 
använda ABC i större utsträckning än företag med låg omsättning. 

H33b: Företag med hög omsättning har inte ett större behov av bättre 
indata än företag med låg omsättning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H33a 86 0,142 IS
H33b 85 0,636 IS  

Hypotes 33: Kalkylens utveckling kopplat till storlek 

H33a:Nollhypotesen kan inte förkastas, detta då resultatet inte är 
signifikant. Resultatet visar att det inte finns något samband mellan 
storleken på omsättningen och användningen ABC. 

H33b:Resultatet av T- testet visar att det inte finns någon signifikant 
skillnad då det gäller storleken på företagens omsättning och deras 
användning av standardkostnader. Därmed kan inte nollhypotesen 
förkastas, vilket innebär att företag med en hög omsättning inte använder 
standardkostnader i större utsträckning än de företag som har en lägre 
omsättning. 
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7.4. Konkurrens 

Cooper (1988) argumenterade för att kostnaden för felbeslut ökade på en 
marknad som var hårt konkurrensutsatt. Det blir med andra ord allt 
viktigare att kalkylera rätt ju högre konkurrensen är på marknaden. Att 
kostnaden för felbeslut ökar med konkurrensen grundar sig i att 
sannolikheten för att konkurrenter utnyttjar felbeslut är större vid hög 
konkurrens och risken för felbeslut definitivt är större om inte kalkylerna är 
rättvisande.  

En växande marknad med ökande konkurrens bör därför rimligen medföra 
en ökad fokusering på kalkyler där företagen söker så precisa kalkyler som 
möjligt. Rimliga antaganden kring konkurrens är därför att se mer 
utvecklade kalkylmodeller, minskat användande av standardkostnader och 
mer användande av efterkalkyler ju högre grad av konkurrens företaget 
utsätts för.  

Med stöd av ovanstående resonemang formuleras följande hypoteser med 
avseende på företagets konkurrenssituation; 

Hypotes 34: Val av kalkylmetod 

H34: Högre konkurrens innebär inte att företag i större utsträckning 
använder självkostnadskalkyler som huvudsaklig kalkylmetod; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 

e; vid budgetering 

f; vid lönsamhetsuppföljning 

- per tjänst 

- per kund 

- per marknad 
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Resultat
n= p-värde signifikans

H34a 94 0,403 IS
H34b 85 0,113 IS
H34c 82 0,319 IS
H34d 84 0,123 IS
H34e 82 0,304
H34f
- per tjänst 82 0,294 IS
- per kund 80 0,378 IS
- per marknad 77 0,154 IS  

Hypotes 34: Val av kalkylmetod kopplat till konkurrens 

Samtliga test med variablerna val av kalkylmetod och konkurrens är icke 
signifikanta, vilket innebär att undersökningen inte ger stöd åt något 
samband mellan dessa variabler. 

Hypotes 35: Efterkalkyl 

H35: Högre konkurrens innebär inte att företag upprättar efterkalkyler i 
större utsträckning; 

a; på aggregerad nivå 

b; vid prissättning mot kund 

c; vid internprissättning 

d; vid order/offertgivning 

Resultat
n= p-värde signifikans

H35a 86 0,140 IS
H35b 86 0,451 IS
H35c 84 0,611 IS
H35d 84 0,149 IS  

Hypotes 35: Efterkalkylering kopplat till konkurrens 

Undersökningen fann inget samband mellan upprättande av efterkalkyler 
och konkurrenssituationen vare sig på aggregerad nivå eller för någon 
specifik kalkylsituation. 
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Hypotes 36: Standardkostnad 

H36: Högre konkurrens innebär inte att företag i större utsträckning 
använder standardkostnader. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H36 87 0,443 IS  

Hypotes 36: Standardkostnader kopplat till konkurrens 

Resultatet är inte signifikant och därmed kan inte nollhypotesen förkastas. 
Undersökningen visar inte på något samband mellan konkurrenssituationen 
och användningen av standardkostnader. 

Hypotes 37: Kostnadsstruktur 

H37: Högre konkurrens innebär inte att företag har större andel indirekta 
kostnader. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H37 76 0,075 IS  

Hypotes 37: Kostnadsstruktur kopplat till konkurrens 

Resultatet av T- testet visar att det inte finns någon signifikant skillnad då 
det gäller konkurrenssituationen och företagens andel indirekta kostnader. 
Därmed kan inte nollhypotesen förkastas. 

Hypotes 38: Kostnadskomponenter 

H38: Graden av konkurrens innebär inte att företag i större utsträckning 
väljer andra kostnadskomponenter i produktkalkylen. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H38 85 0,084 IS  

Hypotes 38: Kalkylens kostnadskomponenter kopplat till konkurrens 
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Testet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen förkastas. Inget 
signifikant samband mellan konkurrens och val av kostnadskomponenter 
kan påvisas i undersökningen. 

Hypotes 39: Fördelning av omkostnader 

H39a: Högre grad av konkurrens innebär inte att samtliga kostnader 
fördelas i större utsträckning. 

H39b: Högre grad av konkurrens innebär inte att kostnadsställen används 
i större utsträckning. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H39a 88 0,560 IS
H39b 88 0,065 IS  

Hypotes 39: Fördelning av omkostnader kopplat till konkurrens 

H39a:Testet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen förkastas. 
Inget signifikant samband mellan konkurrens och fördelning av 
omkostnader kan påvisas i undersökningen. 

H39b:Testet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen förkastas. 
Inget signifikant samband mellan konkurrens och användningen av 
kostnadsställen kan påvisas i undersökningen. 

Hypotes 40: Utveckling 

Hypotes 40a: Högre konkurrens innebär inte att företag i större 
utsträckning använder ABC. 

Hypotes 40b: Högre konkurrens innebär inte att företagen har ett större 
behov av bättre indata till produktkalkylerna. 

Resultat
n= p-värde signifikans

H40a 86 0,205 IS
H40b 85 0,196 IS  

Hypotes 40: Kalkylens utveckling kopplat till konkurrens 
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H40a:Resultatet av T- testet visar att det inte finns något signifikant 
samband mellan konkurrenssituationen och företagens användning av 
ABC. Därmed kan inte nollhypotesen förkastas. 

H40b:Resultatet är inte signifikant och därmed kan ej nollhypotesen 
förkastas. Inget samband mellan konkurrens och behovet av bättre indata 
till produktkalkylerna kan påvisas i undersökningen. 

7.5.  Resultatsammanställning hypoteser 

Resultatet av hypotesprövningen presenteras nedan sammanställd i 
tabellform. Anmärkningsvärt att notera är att konkurrensens 
förklaringsvärde i denna undersökning är noll. Antaganden grundade på 
teorier om att hög konkurrens ska påverka företaget att kalkylera mera, mer 
noggrant med fler efterkontroller finner inget stöd i vår undersökning.  

Även storleken hade ett oväntat litet förklaringsvärde. Endast i vissa 
situationer för val av kalkylmetod hade företagets storlek en signifikant 
betydelse.  

Sammanfattningsvis kan nämnas att de tre branschbestämmande 
variablerna var de med högst förklaringsvärde. 
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Resultatsammanställning - hypotesprövning

KS KA KTR S K
Val av kalkylmetod
aggregerad IS IS IS S IS
pris mot kund IS IS IS S IS
internprissättning IS IS IS IS IS
order/offert IS IS IS S IS
budgetering IS IS S IS IS
lönsamhetsuppföljning
- per produkt IS IS S IS IS
- per kund IS S S IS IS
- per marknad IS S S IS IS
Efterkalkyl
aggregerad IS IS IS IS IS
pris mot kund IS IS IS IS IS
internprissättning IS IS S IS IS
order/offert IS IS IS IS IS
Standardkostnad IS IS IS IS IS
Kostnadsstruktur
Andel indirekta kostnader S S --- IS IS
Kostnadskomponenter S S S IS IS
Fördelning av omkostnader
samtliga kostnader fördelas IS IS IS IS IS
kostnadsställe används IS IS IS IS IS
Kalkylobjekt
order/projekt S S IS --- ---
tjänst/grupp av tjänster IS IS IS --- ---
kund/kundgrupp IS IS IS --- ---
Utveckling
använder ABC eller planerar S IS IS IS IS
behov av bätre indata IS IS IS IS IS  
S = storlek

K = konkurrens

KS = kundstruktur

KA = kundanpassning

KTR = kostnadsstruktur  

Figur 34: Sammanställning av resultat från hypotesprövning 
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7.6. Jämförelse tjänstesektor och industrisektor 

Nedan presenteras resultatet från två svenska kalkylundersökningar; Ask & 
Ax studie av svenska tillverkningsindustrin samt denna undersökning av 
tjänsteproducerande företag. Genom att studierna fokuserar på två olika 
sektorer av den svenska företagsmarknaden skiljer sig undersökningarna 
delvis åt. Gemensamt för båda undersökningarna är dock att de har 
granskat företagens kalkylerande utifrån tre styrande variabler; storlek, 
bransch och konkurrens. Skillnader och likheter mellan resultaten av dessa 
undersökningar som kräver utredning och kommentarer presenteras nedan. 
Noterbart är att endast en del av materialet från Ask & Ax används för 
jämförelse då övrigt material utgår från variabler unika för tillverkande 
företag och därmed inte är applicerbara på tjänsteföretag. Vidare har tre 
förklaringsvariabler bland tjänsteföretagen slagits samman för att kunna 
skapa ett branschbegrepp och möjliggöra jämförelse med Ask & Ax.  

Ask & Ax
Eriksson & Eriksson

S IS IS
IS IS IS

S IS IS
IS S IS

IS IS IS
S S IS

S S IS
IS S IS

S S ---
IS IS IS

Storlek Bransch Konkurrens

Efterkalkyl

Standardkostnad

Fördelning av omkostnader

Kostnadsstruktur

Val av kalkylmetod

 

Figur 35: Jämförelse av resultat från hypotesprövning  

Storlek 

De antaganden som är rimliga avseende hur storleken påverkar företagens 
kalkyler utifrån litteraturen finns presenterade i kapitel sex. De empiriska 
resultaten visar däremot på ett blandat resultat. Ask & Ax fann starka 
samband mellan företagets storlek och dess kalkyler, vilket inte var fallet 
bland tjänsteföretagen. Val av kalkylmetod var den enda variabel som 
visade ett signifikant samband med företagets storlek bland 
tjänsteföretagen. Som framgår av tabellen ovan var däremot förhållandet 
omvänt bland tillverkande företag, val av kalkylmetod kunde inte förklaras 
av företagets storlek men i övrigt hade storleken ett stort förklaringsvärde. 
En tänkbar förklaring är den relativt stora homogenitet som råder mellan 
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tillverkande företag, där samtliga företag har just tillverkningen gemensam. 
Bland tjänsteföretagen är denna homogenitet svårare att hitta, det 
gemensamma är snarare den att de inte tillverkar. Hur själva processen 
bakom tjänsteproduktionen ser ut kan däremot skilja sig avsevärt mellan 
företagen. Den stora spridningen i verksamhet innebär då också att det inte 
heller är sannolikt att enbart storleken förklarar företagets kalkyler.   

Bransch 

Från tabellen ovan framgår att av de presenterade variablerna är 
branschtillhörighet den faktorn med bäst förklaringsvärde näst efter storlek 
för tillverkande företag. Även bland tjänsteföretagen har 
branschtillhörighet ett starkt förklaringsvärde. Sammantaget kan därför 
fastslås att branschtillhörighet är en stark förklaringsvariabel till företagets 
kalkylerande.  

Att branschen har ett så pass starkt förklaringsvärde bland tjänsteföretag 
tyder på att indelningen av tjänsteföretag är relativt välgrundad. 
Tjänstesektorn som helhet präglas av en stark heterogenitet, men den till 
synes grova uppdelningen i tre delgrupper verkar skapa en viss 
homogenitet avseende verksamhet inom dessa delgrupper.  

I båda undersökningarna styr branschtillhörigheten hur frekvent företagen 
upprättar efterkalkyler, vilket bör kunna förklaras av verksamhet och 
konkurrenssituationen i den specifika branschen. Möjligtvis kan 
verksamheten antas vara den dominerande variabeln beaktat att 
konkurrensen har ett generellt lågt förklaringsvärde.  

Konkurrens 

Generellt visar hypotesprövningarna i dessa två undersökningar att 
konkurrens är en dålig variabel att förklara företagets kalkyler med. Ask & 
Ax testade inte konkurrensens inverkan på standardkostnader, vilket är 
synd då den kan antas vara betydande. Som tidigare nämnts stiger 
kostnaden för felbeslut för företag som är verksamma på en marknad med 
hög konkurrens. Ett logiskt antagande borde därför vara att konkurrensen 
påverkar huruvida företaget använder sig av standardkostnader. Bland 
tjänsteföretagen kunde inget samband mellan konkurrens och 
standardkostnader påvisas, vilket alltså kunde ha förväntats. En möjlig 
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förklaring till det svaga sambandet är den stora andel som angav att skälet 
till att använda standardkostnader var att underlätta kalkyleringen.   

Även andra variabler kan med teoretiskt stöd antas vara beroende av 
konkurrensen. Ett företag utsatt för hög konkurrens kan logiskt antas välja 
utvecklade kalkylmetoder som ger rättvisa beslutsunderlag, upprätta 
efterkalkyler för kontroll samt genomföra mer diversifierade 
omkostnadsfördelningar. Ingen av studierna kunde visa på något av dessa 
samband.  

7.6.1. Jämförelse ABC-användning 

Två undersökningar rörande en specifik kalkylmetod har presenterats i 
detta arbete, nämligen ABC. Tillämpliga frågeställningar ur dessa 
undersökningar jämförs nedan med resultat från denna undersökning.  

Eriksson & Eriksson Nehler Innes & Mitchell
ABC och storlek IS S S

ABC och andel direkt lön IS IS ---
ABC och konkurrens IS IS ---

ABC och kundanpassning S IS ---  

Figur 36: Jämförelse av undersökningar  

Både Nehler (2001) och Innes, Mitchell et al. (2000) fann i sina 
undersökningar en koppling mellan användning av ABC och 
företagsstorlek. Båda undersökningarna fann att större företag verkar mer 
benägna att implementera ABC kalkylering än mindre företag. Som 
diskuterats tidigare kan orsaker till detta vara att större företag har mer 
resurser till förfogande samt har ett större behov av mer precisa och 
detaljerade kalkyler. Storlekseffekten finner däremot inget stöd i vår 
undersökning.  

Nehler fann även samband mellan ABC och andra variabler. En jämförelse 
med denna undersökning är dock ej möjlig då vår studie ej undersökt dessa 
variabler. Anledningen är att dessa variabler företrädelsevis inte är 
tillämpliga på tjänsteföretag samt att studiens fokus inte ligger på 
användning av ABC.   
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Det samband som denna studie kunde påvisa var mellan kundanpassning 
och ABC. Utbredningen av ABC är större i företag med hög grad av 
kundanpassning, vilket är ett samband som inte påvisades i de båda ABC-
undersökningarna. En rimlig tolkning är att då graden av kundanpassning 
är hög ställs företaget ofta inför unika situationer, vilket innebär att 
kalkyler måste upprättas i varje unik situation för exempelvis prissättning 
och kostnadskontroll. Ett företag i denna situation är därför beroende av 
rättvisande kalkyler, vilket gör dem mer benägna att implementera ABC.  
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8. Diskussion och slutsatser 

 detta kapitel redogörs för de slutsatser som vi kommit fram till genom 
denna undersökning. Kapitlet är indelat i två avsnitt; det första utgör en 

slutsatsdiskussion kring resultaten av undersökningen som sedan 
sammanställs i den avslutande delen som benämns slutsatser. Båda 
avsnitten utgår från kärnan av arbetet, nämligen dess problemfrågor och 
syfte.  

För att tydliggöra slutsatsdiskussionen utgår den från de problemfrågor som 
formulerades i inledningen av arbetet: 

Problemfrågor 

" Hur kalkylerar tjänsteföretag?  

" Är de traditionella kalkylmetoderna applicerbara på tjänsteföretag? 

" Skiljer sig kalkyleringen mellan tillverkande och tjänsteproducerande 
företag åt? 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva produktkalkylering i svenska 
tjänsteföretag. Vidare syftar uppsatsen till att utvärdera de traditionella 
kalkylernas lämplighet i tjänsteverksamhet. 

8.1. Slutsatsdiskussion 

Inledningsvis i diskussionen kring tjänsteverksamhet fastslogs att företag 
som kan klassificeras som tjänsteföretag är kategoriserade i en rad olika 
verksamhetsgrupper enligt SCB:s klassificering. Denna klassificering utgår 
från den slutprodukt eller tjänst som företaget levererar och tar mindre 
hänsyn till processen som föranleder leverans. För att kunna göra 
uttalanden om tjänsteföretag var det därför viktigt att försöka skapa en 
klassificering som möjliggör analys mer än på en generell nivå för hela 
tjänstesektorn. Det ryms alltför många olika verksamheter inom denna 
sektor för att endast en generell analys ska vara tillräcklig. En empiriskt 

I 
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prövad modell baserad på verksamhetskarakteristik indelad i tre klasser 
presenterades. Övergripande tar modellen hänsyn till den tjänsteprocess 
som präglar företagets tjänsteproduktion genom att beakta faktorer såsom 
kundanpassning och kundstruktur. Anledningen till att dessa variabler 
inbegrips är att de troligtvis har ett starkt samband med företagets 
verksamhet. Kontentan är att modellen fokuserar på företagets 
tjänsteprocess, inte på vad för slags tjänst de levererar.  

För att kontrollera huruvida Brignalls indelning av tjänsteföretagen i tre 
klasser är relevant även på den svenska tjänstemarknaden ställdes tre 
hypoteser med avseende på variablerna kundstruktur, kundanpassning och 
andel direkt lön. Dessa variabler testades mot den verksamhetsindelning 
som gjordes utifrån beskrivna klasser efter komplexitet och homogenitet. 
Resultaten som presenterades i föregående kapitel visar att Brignalls 
indelning är tillämplig även på den svenska tjänstemarknaden. 
Testresultaten stämmer väl överens med den presenterade modellen då 
kategorin professionella tjänsteföretag har större kunder och är mer 
kundanpassade samt har en större andel direkt lön än företag i kategorierna 
semistandardiserade företag och serviceföretag. Samtliga tre test ger alltså 
stöd åt de modeller som Brignall presenterade utifrån de empiriska 
undersökningar genomförda av Brignall et al och Silvestro et al.  

Detta är intressant då den svenska tjänstemarknaden, åtminstone i detta 
avseende, kan jämställas med sina internationella motsvarigheter. Utfallet 
av hypotesprövningen är även intressant dels när vi undersöker hur 
företagen i de olika kategorierna hanterar sin produktkalkylering men även 
sett till inställning och vilka förbättringar företagen i de olika kategorierna 
vill se i sina kalkylsystem. 

Mycket i undersökningen pekar på att ett typiskt kalkylsystem för ett 
tjänsteproducerande företag bygger på en självkostnadsfilosofi, då 
självkostnadskalkylen är den dominerande, ofta kompletterad med 
bidragskalkyler. Att självkostnadskalkylen är den dominerande metoden är 
inte särskilt förvånande då den är förhållandevis enkel att tillämpa relativt 
den goda överblick som erhålles över de aktuella tjänsternas 
resursförbrukning. Utbredningen av de olika kalkylmetoderna är snarlik 
den i svensk tillverkningsindustri där användningen av 
självkostnadskalkyler och bidragskalkyler är stor, medan stegkalkyler 
verkar spela en underordnad roll. Likt tillverkningsbranschen har 
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stegkalkylen en mycket låg utbredning, vilket kanske inte är särskilt 
förvånande då branschen präglas av en själkostnadsfilosofi där vissa 
situationer kräver snabbare och enklare kalkyler. I dessa situationer 
föredras bidragskalkylen istället för den mer utvecklade stegkalkylen.    

Undersökningen visar att en positiv korrelation finns mellan företagens 
omsättning och användningen av självkostnadskalkyler d.v.s. företag 
använder självkostnadskalkyler i större utsträckning ju högre deras 
omsättning är. Det verkar med andra ord så att stora företag, som normalt 
sett blir svårare att överblicka, använder självkostnadskalkylen, den mest 
utvecklade av de traditionella metoderna i större utsträckning än mindre 
företag. Vilka kostnadskomponenter ingår då i den genomsnittliga 
kalkylen?  

Helt klart, och inte särskilt förvånande, dominerar direkt lön som 
kostnadskomponent i de svenska tjänsteföretagens produktkalkyler. Att 
direkt lön plus pålägg är så pass dominerande beror till största del på 
tjänsteföretagens särart, där de anställda står för en mycket stor del av den 
tjänsteprocess som i slutändan skall tillgodose kundens behov. De 
signifikanta variablerna som har ett stort inflytande över företagens val av 
kostnadskomponenter var kundstrukturen, kundanpassningsgraden samt 
andelen direkt lön. Att just dessa tre variabler var signifikanta ger 
ytterligare stöd åt Brignalls observationer i tidigare undersökningar. De 
situationer där kalkylering är mest frekvent förekommande inom den 
svenska tjänstesektorn är prissättning mot kund, order/offertgivning, 
budgetering samt kostnadskontroll. Situationer företagen kalkylerar relativt 
lite i är vid val av försäljningsstrategier, val av vilka tjänster som skall 
erbjudas samt vid produktutvecklingsbeslut. Generellt så kalkylerar de 
svenska tjänsteföretagen i samma situationer som företag inom den svenska 
tillverkningsindustrin även om tjänsteföretagen inte kalkylerar fullt så 
mycket i alla situationer.  

Tjänsteföretagen huvudsakliga kalkylobjekt är order/ projekt, enskild tjänst 
och grupp av tjänster där order/projekt är den vanligast förekommande. 
Hypotesprövningen visade dessutom att order/projekt var ett vanligare 
kalkylobjekt hos både större företag och företag med hög grad av 
kundanpassning. Detta beror förmodligen på att större företag generellt har 
få men stora kunder med vilka de har omfattande, skräddarsydda, 
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samarbeten och/eller åtaganden. Denna relation kräver tydligen ett brett 
beslutsunderlag, i detta fall kalkyler, för att bedöma risker och lönsamhet. 

Vad gäller utbredningen av standardkostnader så angav 33% av 
respondenterna att de använder sig av standards. Dessa 33% skall sättas i 
relation till de 76% av tillverkande företag som använder 
standardkostnader. Som synes finns en markant skillnad i användningen av 
standards mellan svenska tjänsteföretag och verkstadsföretag vilket vi tror 
beror på skillnaderna i tillverkningsprocessen. Några signifikanta variabler 
som eventuellt skulle ha förklarat skillnaden kunde ej identifieras i 
undersökningen. Dock finns det stora likheter vad gäller skälen till att 
standars används. Båda undersökningarna visar att alternativ såsom 
arbetsmässiga besparingar, underlättar kalkyleringen samt underlättar 
budgeteringen är mest frekventa. Detta är ej särskilt förvånande då dessa 
alternativ är ”naturliga” skäl till varför standards används. De svenska 
tjänsteföretagen använder huvudsakligen standards för direkt lön och direkt 
tid. Något förvånande används inte standards för material till samma stora 
utsträckning som lön, då denna post trots allt är förhållandevis liten i 
tjänsteverksamhet och därmed inte skulle påverka kalkylens rättvisande 
bild nämnvärt även om den infördes som en standardkomponent. 

Företag som väljer mer utvecklade kalkylmetoder före enklare metoder kan 
även antas vilja skapa en rättvis fördelning av omkostnader. 
Undersökningen visar att drygt hälften av tjänsteföretagen väljer att fördela 
samtliga kostnader. Resterande företag fördelar inte kostnader för centrala 
staber såsom företagsledning, centrala staber och FoU. Några signifikanta 
förklaringsvariabler till varför vissa fördelar mer än andra kunde inte hittas. 
Vidare visar kostnadsfördelningen inom de svenska tjänsteföretagen att 
flertalet antingen samlar omkostnader per kostnadsställe för att sedan 
fördela dem vidare med fördelningsnycklar (41%) alternativt endast 
fördelar omkostnaderna till kostnadsställe (31%). Det råder en skillnad 
mellan dessa två alternativ hur långt omkostnaderna fördelas, däremot fann 
studien inga signifikanta samband till varför vissa företag väljer en mer 
differentierad fördelning än andra. De fördelningsnycklar som används för 
att fördela kostnaderna är i första hand antal anställda följt av omsättning 
och tid, vilka är de klart dominerande fördelningsnycklarna inom svenska 
tjänsteföretag. Glädjande kan konstateras att en klar majoritet väljer sina 
fördelningsnycklar utifrån att ett kausalt samband finns mellan nyckel och 
kostnad. 
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Undersökningen ger ett antal indikationer på huruvida de traditionella 
kalkylmetoderna skulle vara applicerbara på tjänsteföretagen. Förutom att 
studera kalkylmetoderna direkt är ett tillvägagångssätt att undersöka 
huruvida de traditionella kalkylmetoderna är tillämpliga på tjänsteföretag 
att se till användningen av andra metoder. Ett sådant resultat kan sedan 
jämföras med andra undersökningar för att se om användningen bland 
tjänsteföretag skiljer sig från andra företag. Denna undersökning har därför 
behandlat användningen av ABC, vilket kan ses som en alternativ metod att 
använda om de traditionella metoderna inte är lämpliga. Som påtalats 
tidigare finns stöd i ekonomisk litteratur att tjänsteverksamhet, där fokus 
ligger på processen, skulle vara särskilt lämpade för ABC. 
Användningsgraden på 14 % ligger i samma nivå som Innes & Mitchell 
fann bland brittiska tjänsteföretag (12%). På den svenska marknaden har 
Nehler påvisat en användningsgrad bland tillverkningsföretag på 16%. 
Samtliga resultat bör med hänsyn till statistiska felmarginaler kunna ses 
som likvärdiga. Att användningen inte är större inom tjänsteföretag än 
bland tillverkande företag tyder på att de traditionella kalkylmetoderna 
fungerar väl i tjänsteverksamhet. Att tjänsteverksamhet skulle vara mer 
lämpad för ABC, men att användningsgraden inte är högre än i andra 
branscher går utifrån materialet i denna undersökning inte att förklara.  

Huruvida de traditionella kalkylmetoderna är applicerbara på tjänsteföretag 
går inte att bestämma endast utifrån användningsgraden av dessa metoder. 
Skulle modellerna vara de enda realistiskt användbara metoderna att tillgå 
innebär hög användningsgrad inte att modellerna för den skull är lämpliga, 
utan visar snarare en brist på alternativ. Undersökningen ger dock 
möjlighet att studera några faktorer som beror på metodernas 
applicerbarhet. Som en del av företagets ekonomisystem ligger 
produktkalkylerna. För att utröna kalkylernas lämplighet ombads 
respondenterna att ange ekonomisystemets användande och betydelse för 
företaget. Resultatet visar att användningen av informationen från 
ekonomisystemet är mycket omfattande i tjänsteföretagen. Vidare finns en 
stor enighet bland respondenterna att informationen som genereras från 
ekonomistyrningen är viktig för företaget. Undersökningen har bland annat 
visat att den bidrar till företagets konkurrenskraft och bidrar med 
beteendeförändringar på medarbetare. De beteendeförändringar som 
ekonomisystemet kan bidra till hjälper företaget att skapa målkongruens 
och därmed erhålla en fokusering på företagets mål. Det finns ingen direkt 
jämförbar post bland andra branscher om denna positiva inställning till 
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kalkyler och ekonomistyrning bland tjänsteföretagen skulle vara ovanligt 
hög eller rent av lägre än i andra branscher. Den post som går att jämföra är 
åsikten om kalkylernas betydelse för företagets lönsamhet. Bland 
tillverkningsföretagen ansåg över 95 % att ett sådant samband föreligger 
medan motsvarande andel i denna undersökning endast ligger kring 85 %. 
Den lägre andelen skulle kunna vara en indikation på att kalkylmetoderna 
främst är lämpade för tillverkande företag. Andelen positiva bland 
tjänsteföretag är fortfarande hög och en stratumindelad analys av denna 
frågeställning skulle möjligtvis kunna besvara om den stora spridning i 
verksamhet som föreligger i tjänstesektorn innebär att vissa strata är mindre 
lämpade för de traditionella kalkylmetoderna.  

Även behovet av förändringar kan ses som en god indikator på kalkylernas 
lämplighet. En tolkning av en bransch som präglas av en viss typ av 
kalkyler samtidigt som behovet av förändringar är stort är att de metoder de 
använder inte är lämpliga för den typen av verksamhet. Som 
undersökningen visade anser 80 % av respondenterna att någon form av 
förändring är önskvärd avseende företagets kalkyler. Vid en första anblick 
kan denna siffra te sig anmärkningsvärt hög. Det enskilt största behovet av 
förändringar återfinns i behovet av att hitta bättre fördelningsnycklar. 
Denna post skulle kunna tolkas som en indikator på mindre lämpliga 
kalkyler, alternativt att metoden är lämplig men att det är svårt att hitta 
kausala samband för fördelningsnycklarna. Tvetydigheten i 
tolkningsmöjligheter föranledde en hypotesprövning utanför den 
förutbestämda ramen av hypoteser. Resultatet visar att samtliga företag 
som valt att implementera andra kalkylmetoder än de traditionella angav att 
de var i behov av mer rättvisande fördelningsnycklar. De signifikant 
resultatet ger stöd åt den alternativa hypotesen att de företag som valt att 
implementera en annan kalkylmetod än de traditionella är i större behov av 
andra fördelningsnycklar än företag som använder traditionella 
kalkylmetoder. Detta behöver inte innebära att de alternativa 
kalkylmetoderna är mindre lämpliga, utan kan även var ett uttryck för att 
ett implementeringsarbete pågår där det nya systemet inte hunnit 
finjusterats ännu. Vi anser dock med stöd av hypotesprövningen att det inte 
går att tolka behovet av nya fördelningsnycklar som att de traditionella 
kalkylmetoderna är mindre lämpliga för tjänstesektorn. Det näst största 
förändringsbehovet återfinns i behovet att utveckla kalkyler med intäkter 
och kostnader i fler dimensioner. Denna post tolkades som viktig vid 
resultatsammanställningen då en möjlig förklaring till den stora andelen 
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som angav detta svarsalternativ kunde vara behovet av en helt annan 
kalkylfilosofi. Av denna anledning genomfördes även här en 
hypotesprövning avseende samband mellan användande av traditionella 
kalkylmetoder och behov nya kalkyler. Som framgår av föregående kapitel 
fanns inget signifikant samband mellan de två variablerna, varför vi sluter 
oss till slutsatsen att det inte är endast användandet av de traditionella 
kalkylmetoderna som avgör om företaget har behov av nya kalkyler. Vi ser 
en tolkning i vilket utvecklingsstadium företaget befinner sig i. Ett företag 
som genomgår kraftig tillväxt, omorganisering eller rent av 
verksamhetsförändringar är en kategori företag som löper risk att tappa 
fokus och därför upplever behov av alternativa kalkyler.  

Det finns stora likheter att finna mellan tjänstesektorn och 
tillverkningsindustrin. Båda utgår från en dominerande 
självkostnadsfilosofi, där kalkyler som ger rättvisande beräkningar föredras 
framför enkelhet och konformitet. För att trots detta skapa jämförbara 
kalkyler finns enhetliga principer i grunden som styrande kalkylmallar. 
Dessa mallar praktiseras i båda aktuella branscherna, dock med olika fokus. 
Kostnaderna i sig skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de båda branscherna, 
däremot skiljer sig de olika kostnadsslagens vikt åt desto mer. 
Personalrelaterade kostnader utgör den allra största delen i tjänsteföretaget 
medan ett tillverkande företag förutom personalkostnader dessutom har 
stora poster från tillverkningen. Mallen för de traditionella kalkylmetoderna 
ger utrymme dels för olika kostnadsslag men även för olika kostnaders 
andel av totalkalkylen. Den stora skillnaden ligger därför i fördelningen. På 
grund av de vitt skilda verksamheterna måste företagen söka olika 
fördelningsnycklar, då båda branscherna eftersträvar kausala samband när 
de väljer fördelningsnycklar. Tillverkande företag använder i stor 
utsträckning material och maskintimmar som fördelningsbaser för 
tillverkningsrelaterade omkostnader medan tjänsteföretagen använder lön 
och arbetstimmar. 

Trots att kalkyleringen verkar vara någorlunda likartad i tjänstesektorn och 
tillverkningsindustrin finns några företeelser som förtjänar att 
kommenteras.  Konkurrensen har på den svenska markanden visat sig ha en 
mycket lågt förklaringsvärde, både i tjänstesektorn och i 
tillverkningsindustrin. En generell orsak är rimligen att andra faktorer 
påverkar mer än konkurrensen, vilket innebär att sambanden mellan 
kalkylerna och konkurrens inte blir tillräckligt starka för att kunna påvisas 
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statistiskt. Bland tjänsteföretagen har denna undersökning hittat starka 
samband mellan kalkylerna och branschtillhörighet. Troligtvis ligger 
konkurrensen som en påverkande faktor i branschbegreppet, som definieras 
utifrån kundanpassning, kundstruktur och kostnadsstruktur. 

I produktkalkylundersökningen på tillverkningsindustrin visade sig 
företagsstorleken har ett stort förklaringsvärde för företagens kalkyler. 
Nehler påvisade också en storlekseffekt för ABC-användning, där stora 
företag använder ABC i större utsträckning är mindre, vilket även 
påvisades av Innes & Mitchell bland brittiska företag. Varken storlekens 
påverkan på kalkylerna eller storlekseffekten har kunnat påvisas i denna 
studie, troligtvis av liknande skäl som ovan.  

Branschbegreppet för tjänsteverksamhet som presenterats i detta arbete har 
visat sig påverka företagens kalkyler i stor utsträckning. Undersökningen 
ger därmed stöd för en modell som kategoriskt delar in tjänsteföretagen 
efter tjänsteprocessens komplexitet snarare än dess specifika innehåll. Då 
tjänstesektorn är så pass heterogen och dessutom utspridd i så många SNI-
klasser är någon form av klassificering nödvändig för att kunna göra mer 
precisa uttalanden.  

8.2. Slutsatser 

Resultatet av undersökningen visar att de rekommendationer som utgavs i 
”Enhetliga principer för självkostnadsberäkningar” 1936 för tillverkande 
företag även haft ett inflytande på svenska tjänsteproducerande företag. 
Tjänsteföretagen domineras av en självkostnadsfilosofi som innebär att 
självkostnadskalkyler föredras framför enklare metoder. Anledningen är att 
skapa så rättvisande kalkyler som möjligt, vilket avspeglar sig i ambitionen 
att fördela omkostnader, mer eller mindre differentierat, och välja 
fördelningsbaser utifrån kausala samband. Vidare anger de undersökta 
företagen att informationen som genereras av ekonomistyrningen, där 
produktkalkylerna spelar en viktig roll, är viktig för företagets lönsamhet 
och konkurrenskraft. Med anledning av den stora utbredningen, den 
positiva inställningen till informationen de genererar anser vi att 
undersökningen inte finner några starka indikationer på att de traditionella 
kalkylmetoderna skulle vara direkt olämpliga att använda i 
tjänsteverksamhet. Hypotesprövningarna avseende förändringsbehov ger 
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inte heller de något stöd för att företag som använder traditionella 
kalkylmetoder skulle vara i större behov av förändringar än företag som 
implementerat andra kalkylmetoder.  

Däremot innebär inte resultaten av denna undersökning att det går att ange 
självkostnadsfilosofin som optimal för tjänsteverksamhet. Trots att 
metoderna ursprungligen var avsedda för andra verksamheter än 
tjänsteverksamhet har arbetet påvisat att utbredningen av de traditionella 
kalkylmetoderna är stor och att informationen de genererar anses vara 
viktig och relevant för företagen, vilket inte går att tolka som att bättre 
lämpade kalkylmetoder inte finns.  

Kalkyleringen skiljer sig egentligen inte nämnvärt åt mellan 
tjänsteproduktion och traditionell verkstadsindustri. Kalkylmetoderna är de 
samma, med den stora skillnaden hur omkostnaderna fördelas. I båda 
branscherna fördelas omkostnader till stor utsträckning, men de skilda 
verksamheterna kräver olika fördelningsbaser. Förutom nämnda skillnader 
finns även skillnader att finna som har sin förklaring i verksamhetens 
särart. Att exempelvis lagervärdering är en aktuell fråga bland 
verkstadsföretag men inte bland tjänsteföretag är naturligt. 

Även om kalkyleringen är snarlik i tjänstsektorn och tillverkningsindustrin 
verkar kalkyleringen påverkas olika av de undersökta faktorerna. Medan 
tillverkningsindustrin till stor del påverkas av företagets storlek tenderar 
branschtillhörighet vara den mer påverkande faktorn bland 
tjänsteföretagen. Tjänsteföretagen kan grovt delas in i tre klasser beroende 
på tjänsteprocessens komplexitet och marknadens homogenitet. Var i denna 
klassificering ett företags verksamhet ligger verkar påverka företagets 
kalkyler mer än vad företagets storlek gör. Jämfört med verkstadsindustrin 
ligger förklaringen troligen i att verkstadsföretag är förhållandevis 
homogena sett över branschindelning inom verkstadssektorn, vilket innebär 
att andra faktorer är mer betydande för kalkyleringen, i detta fall storleken. 
Inom tjänstesektorn är branscherna däremot mycket mer heterogena, vilket 
innebär att företagets storlek har mindre betydelse jämfört med vilken 
särart dess verksamhet har. 
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9. Avslutande kommentarer 

I takt med att tjänstesektorn växer sig allt starkare i såväl Sverige som 
internationellt har även dess inflytande på både enskilda länders 
ekonomiska tillväxt och den globala ekonomin i stort ökat markant. 

Tjänsteföretagens specifika tillverkningssituation ställer följaktligen 
specifika krav på deras kalkyler, både relativt verkstadsindustrin men även 
sett gentemot andra tjänsteföretag. Det senare är en direkt följd av att 
tjänsteföretagens tillverkningsprocesser varierar kraftigt. Det är alltså 
mycket viktigt att företagen har förmågan att identifiera de, för deras 
processer, kritiska kalkylmomenten. Vilka dessa moment är kan skifta 
kraftigt mellan olika företag beroende på bl.a. tillverkningens komplexitet, 
vilken typ av verksamhet som bedrivs och marknadssituationen. 

Vi tror att en stor del av tjänsteföretagens kalkylmodeller bestäms av vilken 
kategori av tjänsteföretag de tillhör. I denna uppsats har en möjlig modell 
för klassificering presenterats, nämligen indelning efter professionella, 
semistandardiserade och serviceföretag. Denna studie har visat att 
företagets verksamhet har ett stort inflytande på företagets andel direkt lön, 
grad av kundanpassning samt kundstruktur. Samtliga dessa variabler kan 
antas ha ett betydande inflytande på hur kalkyleringen tillämpas i företaget. 

Beroende på företagets verksamhet anser vi att fokuseringen inom 
kalkyleringen bör skilja sig. Företagen inom kategorin professionella 
tjänsteföretag bör ha ett stort fokus på att göra rätt saker, dvs. att säkerställa 
företagets möjligheter att erbjuda lösningar på komplexa problem. 
Resonemanget har sin grund i att deras kategori kännetecknas av hög 
komplexitet och låg grad av homogenitet på marknaden, men framför allt 
en hög grad av kundanpassning. Då tjänsterna är skräddarsydda är det 
mindre troligt att leveransen av ett specifikt projekt återupprepas, även om 
detta vore önskvärt ur tjänsteföretagets perspektiv. En direkt påverkan av 
detta blir att kalkylerna bör vara mer kundfokuserade än för andra 
tjänsteföretag.   

För serviceföretagen, kategorin med låg grad av komplexitet och hög grad 
av homogenitet anser vi att fokus bör ligga på produktivitet. Företagen 
inom denna kategori skall i första hand koncentrera sig på att göra saker 
rätt, de har ett standardutbud av tjänster och fokus bör därför ligga på att 
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utföra dessa tjänster till så pass låga kostnader som möjligt. Den stora 
skillnaden vi ser mellan dessa kategorier är med andra ord vilket fokus 
företagen bör ha i sina kalkyler; kundfokusering eller fokusering på 
tjänsten. 

Den tredje kategorin, semistandardiserade företag, ligger i mellan de båda 
ovanstående. Denna kategori är svår att precisera men är alltjämt 
nödvändig då det existerar ett ”mellanregister” av företag som är varken 
professionella eller service. Då modellen för klassificering utgör en trend 
kan dessa företag ses som en mellanform av antingen professionella företag 
eller serviceföretag. 

Oavsett vilken kategori företagen tillhör så är kärnan i problemet detsamma 
för alla tjänsteföretag. För samtliga kategorier behövs självklart förmågan 
att identifiera kostnader, relevanta kalkylobjekt, fördelningsnycklar etc. 
samt förmågan att allokera kostnaderna så att kalkylerna överensstämmer 
med verkligheten. Som framgår av ovanstående resonemang skiljer sig 
dock metoden åt för de olika grupperna för att generera rättvisande 
kalkyler. Det gäller att, på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, 
återspegla hur och var eventuella kostnader uppstår för att sedan fördela 
dessa på ett sätt som gör att kalkylerna återger den verkliga kostnaden. 
Precis som man inom redovisningen försöker att matcha kostnader och 
intäkter bör det inom produktkalkyleringen finnas en strävan att på bästa 
sätt matcha storleken på kalkylens kostnadskomponenter med verklig 
resursförbrukning. 

Vår undersökning visar att tjänsteföretagen till stor utsträckning använder 
de produktkalkyler som utvecklades för industriföretagen under 1900-talets 
första hälft. Utgångsmodellerna har alltså i huvudsak utvecklats i stora och 
hierarkiskt organiserade industriföretag. Då dessa organisationer skiljer sig 
i många avseenden från dagens tjänsteföretag borde det rimligen finnas 
svårigheter med att tillämpa dessa modeller i dagens tjänsteföretag. De 
etablerade kalkylmodellerna kritiseras ibland för att de inte är lämpliga för 
moderna företag. En invändning mot detta är att de fundamentala 
ekonomiska grundreglerna är lika gällande idag som för 50 år sedan, vilket 
vi anser är ett argument till varför tjänsteföretagen kan utgå från 
grundmodellerna. Det är i nästa skede de stora svårigheterna uppkommer; 
hur skall grundmodellerna anpassas till de förutsättningar som gäller idag?  
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Anpassningen bör vara skräddarsydd för varje enskilt företag och deras 
specifika förutsättningar. Dock är det mycket viktigt att anpassningen inte 
gör att komplexiteten i modellen blir för stor.  

Av slutkommentarerna kan utläsas en lucka i denna undersökning. Den har 
fastslagit att tjänsteföretagen nyttjar de traditionella modeller som 
ursprungligen utvecklades för verkstadsindustrin. Däremot vet vi inte hur 
tjänsteföretagen använder dessa modeller.  

Vi  kan med andra ord inte kan uttala oss om hur tjänsteföretagen 
modifierar sina produktkalkyler. Vi vet efter vår undersökning att en klar 
majoritet av tjänsteföretagen på den svenska marknaden utgår från de 
traditionella kalkylmodellerna. Men vi tror att dessa modeller sedan 
anpassas för att bättre spegla deras verksamhet. Denna tanke har växt fram 
under arbetets gång och motiveras framförallt av de skillnader som finns 
mellan industriföretag och tjänsteföretag. Denna aspekt behandlas inte i 
våran undersökning  och det skulle vara av stort intresse att genom en 
fallstudie gå in mer på djupet vad gäller tjänsteföretagens produktkalkyler. 
Förslagsvis skulle en sådan fallstudie bestå av flera företag från de olika 
kategorierna professionella, semistandardiserade och service då det 
förmodligen finns skillnader i utformningen av deras produktkalkyler. 

Ett annat förslag till fortsatta studier är att undersöka huruvida det finns 
tjänsteföretag som inte använder sig av de traditionella kalkylmodellerna. 
En sådan undersökning inleds lämpligen med en förundersökning där dessa 
företag identifieras för att sedan studeras mer ingående. Vi har i vår 
undersökning konstaterat att vissa företag använder de traditionella 
kalkylmodellerna mycket sparsamt. Dessa företag återfanns huvudsakligen 
inom hotell- och bostadsbranchen. En undersökning av denna typ skulle 
kunna klargöra vilka faktorer som föranleder dessa företag att undvika de 
traditionella kalkylmodellerna till förmån för andra beslutsunderlag. 
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Linköping 2003-03-12 

Examensarbete:  Produktkalkyler i tjänsteföretag 
 
Bäste Respondent! 
 
Vi är två studenter vid Linköpings universitets Ekonomprogram. Denna 
avslutande termin arbetar vi med vår magisteruppsats. Uppsatsen syftar 
till att kartlägga produktkalkyler i svenska tjänsteföretag. Den svenska 
tjänstesektorn växer kraftigt och idag är mer än två tredjedelar av 
Sveriges yrkesverksamma befolkning sysselsatta inom tjänsteföretag. 
Trots detta är forskningen inom denna sektor begränsad, vilket gör detta 
forskningsområde intressant för såväl den akademiska världen som 
näringslivet. Då undersökningen behandlar produktkalkyler vänder vi 
oss till ekonomichef, redovisningschef, controller, kalkylchef eller 
motsvarande i Ert företag. Om Du inte har för avsikt att besvara denna 
enkät, ber vi Dig vänligen att distribuera den till någon av ovan nämnda 
befattningar. 
 
Ert företag har valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval (OSU), 
baserat på Ert företags branschtillhörighet enligt SCB:s SNI-
klassificering. I en sådan undersökning kan inte andra företag väljas 
istället för Ert företag. Er medverkan är därför ytterst viktig för 
slutresultatet av denna undersökning. Vi ber Dig därför avsätta 15-30 min av 
Din tid för att fylla i detta frågeformulär. Formuläret omfattar 12 sidor, 
vilket vid en första anblick kan verka omfattande. För att förenkla 
ifyllandet är 90% av frågorna utformade som kryssfrågor. Vid dessa 
frågor finns de svarsalternativ vi tror borde vara mest förekommande 
listade. Övriga frågor kräver endast en siffra eller en kortare mening i 
svaret. Formuläret avslutas med en öppen fråga där Du kan lämna 
kommentarer eller egna tankegångar som inte behandlas i formuläret.   
Vi garanterar Dig och Ditt företag fullständig anonymitet och sekretess 
i denna undersökning. Det nummer som finns angivet på 
frågeformuläret behöver vi för att veta vilka företag som skickat in svar 
och inte. Numret syftar endast till att underlätta arbetet med eventuella 
påminnelser.  
 
Förtydligande 
" Med produkt avses i denna enkät de tjänster Ni tillhandahåller. 
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" Enkäten behandlar endast produktkalkyler, vilket innebär att 
kalkylsituationer vid bl.a. investeringar inte behandlas. 
 
Instruktioner 
Då tiden för en D-uppsats är begränsad vore vi mycket tacksamma om 
Du kunde fylla i och skicka in frågeformuläret senast den 21 mars 2003. 
Dock är vi naturligtvis tacksamma om vi erhåller Ditt svar tidigare. När 
formuläret är ifyllt postar du det enklast i det bifogade svarskuvertet. 
Som tack för hjälpen skickar vi Dig gärna ett exemplar av den färdiga 
uppsatsen i PDF-format via e-mail. Om Ni önskar erhålla uppsatsen ber 
vi Er att bifoga e-mailadressen efter den sista frågan i enkäten. 
Frågorna i denna enkät är av tre olika slag vilka kan delas in i 
traditionella frågor, påståenden/frågor där man skall ta ställning för 
eller emot samt frågor där man själv får skriva ett svar. 
De frågor som är av traditionell typ kan besvaras med både ett eller flera 
kryss. Hurvida de traditionella frågorna skall besvaras med ett eller flera 
kryss framgår av respektive fråga. För de frågor som består av 
påståenden besvaras frågan endast med ett kryss. På den femgradiga 
skalan innebär ett kryss längst till vänster innebär att man helt tar 
avstånd från påståendet/ frågan, medan ett kryss längst till höger 
innebär att man helt håller med påståendet/ frågan. 
 
Exempel på frågor:  
Hur stor del av den totala kostnadsmassan består av direkt lön i Ert 
företag? (Endast ett alternativ ska markeras) 
 #  0-20 % 
 #  21-40 % 
 #  41-60 % 
 # 61-80 % 
 # 81-100 % 
Figur 1: Exempel på fråga enligt traditionell typ. 
  
Upprättar Ni regelbundet efterkalkyler för att stämma av hur bra Era 
förkalkyler är? 
 
 I mycket liten     I mycket stor 
 utsträckning    utsträckning  
   # # # # # 
Figur 2: Exempel på fråga enligt påstående typen. 
 



- Bilaga 1- 

 

146 

Ange antalet anställda i Ert företag. (Avser svenska marknaden) 
 
 ______________________________________________________________________ 
Figur 3: Exempel på fråga enligt typen där Ni skriver svaret. 
 
 
För frågor angående frågeformuläret, sekretessen, anonymiteten eller 
andra frågor rörande denna undersökning, ber vi Dig att ringa Andreas 
Eriksson på telefon xxx-xxxxxxx eller Johan Eriksson på telefon xxx-
xxxxxxx. 
 
Vi tackar Dig på förhand för Din medverkan!!!! 
 
Med vänliga hälsning 
 
Andreas Eriksson   Johan Eriksson 
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 1. Vilken är Er befattning i företaget?  (n = 96) 
 65  Ekonomichef 
 4  Redovisningschef 
 11  Controller 
 0  Kalkylchef 
 16 Annat, nämligen: _________________________________________________ 
 
2. Ange antalet anställda i Ert företag. (n = 92) 
 Medel = 270 anställda 
 
3. Hur stor var Er omsättning 2002? (n = 88) 
 Medel = 303 miljoner kronor 
 
4. Hur skulle Ni vilja karakterisera Ert företags organisationsstruktur? (n = 88) 
 50  Funktionsorganisation 
 22  Divisionsorganisation – per marknad, eller motsvarande. 
 16  Matrisorganisation 
 2  Annan organisationsstruktur, nämligen: _______________________________ 
 
5. Skulle Ni vilja karakterisera Ert företag som ett huvudsakligen tjänste-

producerande företag? (n = 96) 
 96 Ja 
 0 Nej 
 
6.  Är Ni huvudsakligen underleverantör till ett eller flera företag som ingår i 

samma koncern som Ert företag?  (n = 96) 
 0  Ja 
 96  Nej 
 
7. Vilken eller vilka är Era huvudsakliga tjänster? 
 Profesionella = 39 
 Semistandardiserade = 24 
 Serviceföretag = 25 
 
8.  Till vilken utsträckning tillhandahåller Ert företag standardiserade tjänster? (n = 

91)  
 
Kundanpassade    Helt standardiserade           
tjänster      tjänster 
   32 31 19 9 0  
 
9.  Vilken typ av kunder har Ert företag? ( Exempelvis få stora kunder, många 

små kunder eller kombinationer av kunder såsom många stora och få små 
kunder.) (n = 90) 

 Stora kunder = 28 
 Kombination = 46 
 Små = 16 
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10. Hur skulle Ni vilja beskriva Er huvudsakliga kundrelation? (n = 91) 
 41 Långsiktiga kontraktstider, samarbeten 
 22 Medellånga kontraktstider, samarbeten 
 29 Löpande, ”tillsvidarekontrakt”, samarbeten 
 4 Längre engångstransaktioner 
 9 Korta engångstransaktioner 
 4  På annat sätt, nämligen:____________________________________________ 
 
11.  Hur skulle Ni vilja beskriva konkurrensen på Er huvudsakliga 

marknad/marknader i Sverige? (n = 91) 
 Mycket svag    Mycket hård   
 konkurrens    konkurrens 
   1 11 21 42 16  
 
12.  Hur stor möjlighet har Ert företag att påverka prissättningen på Era 

tjänster? (n = 91) 
  Marknaden be-    Vi har full-   
  stämmer priset    ständig frihet 
   24 34 22 10 2  
 
13. Hur skulle Ni i stort vilja beskriva prissättningsförhållandena på Er 

huvudsakliga marknad? (n = 91) 
 45 Prissättning sker genom anbud/offerter 
 42 Prissättning sker genom direkta förhandlingar (kundrelaterad prissättning) 
 12 Prissättning sker utifrån fasta listpriser (lika för samtliga kunder) 
 10 På annat sätt, nämligen: ____________________________________________ 
 
14.  Hur stor andel av Ert företags totala kostnadsmassa är indirekt respektive 

direkt i förhållande till kalkylobjektet? (n = 76) 
 
 Indirekt: 41 %. (Medelvärde) 
 Direkt: 59 %. (Medelvärde) 
 
15.  Har andelen indirekta kostnader ökat eller minskat i Ert företag de senaste 5 

åren? (n = 84) 
 
 Andelen har    Andelen har   
 minskat kraftigt    ökat kraftigt 
   2 17 46 18 1 
  
16.  Hur stor del av den totala kostnadsmassan består av direkt lön i Ert företag? 

(n = 89) 
 19   0-20 % 
 24   21-40 % 
 19   41-60 % 
 31   61-80 % 
 2   81-100 % 
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17.  Har andelen direkt lön ökat eller minskat i Ert företag de senaste 5 åren? (n 
= 90) 

 
 Andelen har    Andelen har   
 minskat kraftigt    ökat kraftigt 
   0 10 45 30 5  
 
18.  Vilken av de ”traditionella” kalkylmetoderna används i Ert företag? (n = 94) 
 37  Bidragskalkylering 
 6  Stegkalkylering  
 57  Självkostnadskalkylering 
 7  Annan kalkylmetod, nämligen: _____________________________________ 
 5  Vi kalkylerar ej 
 
19. Vilket är Ert huvudsakliga kalkylobjekt, dvs det Ni kalkylerar för? (n = 88) 
 28  Produktgrupper, dvs en grupp relaterade tjänster 
 36  Enskilda tjänster 
 38  Order eller projekt 
 20  Kund 
 11  Kundgrupper/segment 
 7  Marknader 
 8  Annat, nämligen: ______________________________________________ 
 
20. Har Ni kostnadsställesansvariga i Ert ekonomisystem? (n = 90) 
 78  Ja 
 12  Nej 
 
21. Vilka kostnader fördelas ut på kalkylobjekt i Ert produktkalkyl? (n = 88) 
 49  Samtliga kostnader fördelas 
 39  Samtliga kostnader fördelas ej (Fyll i nedan vilka kostnader som ej ingår, flera 

alternativ kan markeras) 
  
 Följande kostnader fördelas ej: 
 21  Kostnader för Forskning och Utveckling fördelas ej 
 22  Kostnader för försäljning fördelas ej 
 33  Kostnader för företagsledningen fördelas ej  
 31  Kostnader för centrala staber fördelas ej 
 8 Andra kostnader, nämligen: _______________________________________ 
 
22. Vilka typer av fördelningsbaser/-nycklar har Ni i Ert företag? (n = 88) 
 40  Antal anställda 
 28  Tid 
 12  Värde 
 30  Omsättning 
 20  Kombinerade fördelningsbaser/-nycklar, exempelvis en kombination av tid 

och antal 
 16  Andra typer, nämligen: ________________________________________ 
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23. Hur väljer Ni Era fördelningsnycklar? (n = 82) 
 9  Fördelningsnycklar väljs utifrån vilka beteendeeffekter de medför 
 8  Fördelningsnycklar väljs utifrån mätkostnaden 
 11 Fördelningsnycklar väljs utifrån tillgänglighet  

56 Fördelningsnycklar väljs utifrån orsakssamband, dvs hur väl 
fördelningsnyckeln speglar en produkts förbrukning av resurser 

 4 Annat urvalskriterium, nämligen: ___________________________________ 
 
24.  Ange hur ofta Ni reviderar: 
 a) påläggssatser/omkostnadspålägg 
 b) fördelningsbaser/ -nycklar 
 
 a) ____________________________________________________________ 
 
 b) ____________________________________________________________ 
 
 
25.  Ange vilka kalkylsituationer som är oftast återkommande i Ert företag. (n = 

88) 
 70  Prissättning mot kund 
 16 Internprissättning 
 53 Order/offertgivning 
 8  Beslut gällande vilka tjänster som ska erbjudas 
 5 Försäljningsstrategier 
 8 Produktutvecklingsbeslut 
 44 Budgetering 
 44 Kostnadskontroll 
 
 Resultat/lönsamhetsuppföljning: 
 45 - per produkt/produktgrupp 
 42 - per kundgrupp/segment 
 21 - per marknad 
 19 Annan, nämligen:_____________________________________________ 
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26.  Ange vilken eller vilka kalkylmetoder Ert företag i huvudsak använder vid 
följande situationer. Om ni kalkylerar i ytterligare situationer än de nämnda, 
vänligen lägg till dessa på de lediga raderna och ange kalkylmetod.  (n = 85) 
 
   Kalkyl- Bidrags- Steg- Självkost- Annan, SJK + 
   eras ej kalkyl kalkyl nadskalkyl nämligen BK 
 
Prissättning mot kund   
   7 44 3 35 3 (7) 
 
Internprissättning  
   41 6 1 35 1 (2)
        
  
Order/offertgivning  
   10 41 5 35 2 (9) 
  
Val av erbjudna tjänster  
   47 15 1 18 1 (2) 
 
Försäljningsstrategier  
   63 7 1 8 2 (1) 
 
Produktutvecklingsbeslut 
   47 11 1 18 2 (1) 
 
Budgetering 
   18 25 2 39 2 (4) 
 
Kostnadskontroll  
   24 22 1 37 0 (2)
  
Resultat/lönsamhetsuppföljning: 
 
- per produkt/produktgrupp  

 31 29 2 24 0 (4)
   

- per kundgrupp/segment 
   37 24 0 22 1 (4) 
  
- per marknad   
   45 15 1 18 1 (3) 
  
_____________    
    6 0 5 0 (1) 
 
 
27.  Ange vilket av nedanstående alternativ som bäst beskriver Ert företags 
huvudsakliga metod att fördela produktrelaterade omkostnader. (n = 86) 
 12 Fördelning sker ej 
 36 Omkostnader samlas per kostnadsställe (t.ex. avdelning eller enhet) och 

fördelas sedan vidare till produkt, order eller projekt med hjälp av 
fördelningsnyckel. 
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 8 Omkostnader samlas i en eller flera omkostnadsposter (t.ex. produktspecifika 
omkostnader) och fördelas sedan vidare till produkt, order eller projekt med hjälp 
av fördelningsnyckel. 

 26 Omkostnader fördelas endast till kostnadsställe och ej till produkt, order eller 
projekt. 

 4 Annan metod, nämligen: _________________________________________ 
  
28. Använder Ni Er av standardkostnader under en kalkylperiod i Ert 

kalkylsystem?   (n = 87)  
 32 Ja 
 55 Nej, gå vidare till fråga 32 
 
29.  Ange vilket eller vilka skälen är till att Ni använder standardkostnader. (n = 

32)  
 22  De ger arbetsmässiga besparingar 
 7  De ger kalkylerna ett enhetligare utseende 
 22  De möjliggör avvikelseanalyser 
 13  De underlättar kalkyleringen 
 5  De underlättar budgeteringen 
 3  De underlättar internprissättning 
 0  Andra skäl, nämligen: ____________________________________________ 
 
30.  Ange för vilken eller vilka kostnadskomponenter Ni använder 

standardkostnader. (n = 31) 
 12  Direkt lön 
 9 Direkt tid 
 4 Direkt material 
 6  Andra kostnadskomponenter, nämligen: ____________________________ 
 
31.  Hur ofta revideras denna/dessa standardkostnader? 
 _____________________________________________________________ 
 
32. Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst vilka kostnadskomponenter 

som ingår i Er produktkalkyl? (n = 85) 
 20 Direkt lön + pålägg 
 38 Direkt lön + direkt material (eller andra direkta kostnader) + pålägg 
 3 Direkt tid + pålägg 
 16 Direkt tid + direkt material (eller andra direkta kostnader) + pålägg 
 8 Om inget av ovanstående alternativ passar Er produktkalkyl, vänligen ange de 

vanligast förekommande kostnadskomponenterna nedan: __________________ 
 
33.     Ange vilken eller vilka av nedanstående metoder Ert företag har eller 
planerar att prova. (n = 86) 
 15 Activity Based Costing (ABC) 
 5 Time Quality Management (TQM) 
 1 Just in Time (JIT) 
 34 Balanced Scorecard (BSC) 
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 1 Supply Chain Management (SCM) 
 3 Time Based Management (TBM) 

2 Andra metoder, nämligen: _________________________________________ 
 45 Vi använder ingen specifik kalkyleringsmetod 
 
34. Upprättar Ni regelbundet efterkalkyler för att stämma av hur bra Era 

förkalkyler är? (n = 86) 
 
  I mycket liten     I mycket stor 
  utsträckning    utsträckning  
   14 13 26 23 10 
 
35.  Ange om för- och efterkalkyler upprättas i följande situationer  
 
     Kalkyleras ej Före Efter           Före+Efter 
 
 Prissättning mot kund (n = 86) 15 68 40 (37) 
 
 Internprissättning  (n = 84) 44 35 18 (13) 
 
 Order/offertgivning (n = 84) 14 70 36 (36) 
 
 Försäljning/Mafö (n = 84) 60 23 14 (13) 
 
 Andra, nämligen: (n = 6) 
 
 ______________________  5 5 (4) 
 
36.  Uppskatta hur viktig produktkalkylen är som beslutsunderlag i relation till 

andra, kvalitativa, beslutsunderlag i nedanstående situationer i Ert företag. 
 
 Prissättning mot kund (n = 88) 
    Mindre   Mycket  
 Kalkyleras ej viktigt   viktigt  
  14  5 7 8 22 32 
 
 Internprissättning (n = 86)  
    Mindre   Mycket  
 Kalkyleras ej viktigt   viktigt  
  38  8 12 11 11 6 
 
 Order/offertgivning (n = 88) 
    Mindre   Mycket  
 Kalkyleras ej viktigt   viktigt  
  9  2 3 12 23 39 
  
 Försäljning/marknadsföring (n = 87) 
    Mindre   Mycket  
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 Kalkyleras ej viktigt   viktigt  
  44  6 5 16 8 8 
 
 Kostnadskontrol (n = 87) 
    Mindre   Mycket  
 Kalkyleras ej viktigt   viktigt  
  21  2 3 14 32 26 
 
 Annan kalkylsituation, nämligen: (n = 4) 
    Mindre   Mycket  
     viktigt   viktigt  
    1 0 1 2 0 
 
37. Kan Ni med dagens ekonomisystem beräkna lönsamhet per produkt på ett 

tillfredsställande sätt? (n = 86) 
 
  I mycket liten    I mycket stor 
  utsträckning    utsträckning  
   14 17 10 25 20 
 
38. Kan Ni med dagens ekonomisystem beräkna lönsamhet per kund på ett 

tillfredsställande sätt? (n = 88) 
 
  I mycket liten     I mycket stor 
  utsträckning    utsträckning  
   20 19 11 18 20 
 
39. Vilka effekter anser Ni att ekonomisystemet har på personalen i Ert företag. 

Värdera följande påstående med avseende på beteendeeffekter.  
 
 Personalen får en ökad kostnadsmedvetenhet. (n = 89) 
 
 Tar helt avstånd    Instämmer helt 
   1 14 22 36 16 
 
 Personalen får en ökad medvetenhet om lönsamhet. (n = 89) 
 
 Tar helt avstånd    Instämmer helt 
   3 9 23 36 18 
 
 Ekonomisystemet bidrar till ett ökat arbete mot ”ständiga förbättringar”. (n = 89) 
 
 Tar helt avstånd    Instämmer helt 
   2 14 20 39 14 
 
 



- Bilaga 1- 

 

155 

Ekonomisystemet bidrar till ett ökat intresse för ekonomisk information på 
operativ nivå. (n = 89) 

 
 Tar helt avstånd    Instämmer helt 
   1 11 23 36 18 
 
 

Ekonomisystemet ger en ökad noggrannhet vad gäller insamlande och 
rapporterande av ekonomisk information. (n = 88) 

 
 Tar helt avstånd    Instämmer helt 
   1 9 14 46 18 
 
 

Ekonomisystemet ger ett ökat konkurrenstänkande mellan företagets 
produktområden.(n = 85) 

 Tar helt avstånd    Instämmer helt 
   9 27 20 21 8 
 
40. Hur pass omfattande anser Ni att användningen av informationen från 

ekonomistyrningen är i Er organisation? (n = 88) 
 
 Användningen är     Användningen är 
 mycket begränsad    mycket omfattande 
   1 12 23 35 17 
 
41. Vilken betydelse anser Ni att ekonomistyrningen har i Ert företag? (n = 88) 
 
 Mycket liten     Mycket stor 
 betydelse    betydelse 
   1 5 18 33 31 
 
42.  Ange hur svåra/problematiska följande moment är vid produktkalkylering i 

Ert företag. Här avses inte endast om momentet är svårt/problematiskt ur 
teknisk synpunkt, utan utifrån en helhetsbedömning om momentet är svårt 
att ”få rätt”. 

 
Fördela operativa omkostnader till Era olika kalkylobjekt (produkt, order eller projekt) 
(n = 86) 
Förekommer  Inget   Mycket 
ej    problem   problematiskt 
12    12 24 22 13 3 
 
Fördela omkostnader för administration till Era olika kalkylobjekt (produkt, order eller 
projekt) (n = 86) 
Förekommer  Inget   Mycket 
ej    problem   problematiskt 
14    13 18 21 15 5 
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Fastställa orsakssamband, dvs avgöra vilka produkter, order eller projekt som orsakar 
vilka kostnader. (n = 86) 
Förekommer  Inget   Mycket 
ej    problem   problematiskt 
9    15 22 20 17 3 
 
Sätta standardkostnader (n = 86) 
Förekommer  Inget   Mycket 
ej    problem   problematiskt 
30    17 16 14 7 2 
 
Avgöra vilka kostnader som ska vara med i produktkalkylerna i olika situationer (n = 86) 
Förekommer  Inget   Mycket 
ej    problem   problematiskt 
6    22 20 26 8 4 
 
Hur olika kostnadskomponenter bör värderas vid kalkyleringen. (n = 86) 
Förekommer  Inget   Mycket 
ej    problem   problematiskt 
8    16 22 21 17 2 
 
 
43.  Om Ert företags produktkalkyler behöver förändras i något eller några 

avseenden, vilka förändringar skulle då vara viktiga? (n =85) 
 16 Inga förändringar behövs 
 40 Utveckla fördelningsnycklar som bättre visar hur gemensamma resurser 

förbrukas 
 2 Helt slopa fördelningen av administrations- och försäljningskostnader 
 6 Slopa standardkostnader och öka användningen av verkliga kostnader 
 8 Öka användningen av standardkostnader 
 9 Ett ökat användande av självkostnadskalkyler 
 1 Ett minskat användande av självkostnadskalkyler 
 8 Ett ökat användande av bidragskalkyler 
 3 Ett minskat användande av bidragskalkyler 
 3 Ett ökat användande av stegkalkyler 
 0 Ett minskat användande av stegkalkyler 
 31 Utveckla kalkyler med intäkter och kostnader i flera dimensioner, t.ex. per 

kund, order och marknad eller kombinationer av dessa 
 26 Utveckla bättre sätt att få fram indata till kalkylerna 
 4 Andra förändringar, nämligen: ____________________________________ 
  
44.  Tror Ni på Ert företag att det finns ett positivt samband mellan 

välutvecklade produktkalkyler och lönsamhet? (n = 86) 
 71  Ja 
 4 Nej 
 9  Ingen åsikt 
 2  Annat, nämligen: ______________________________________________ 
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45. Vilken betydelse anser Ni att ekonomistyrningen har för Ert företags  
konkurrenskraft. (n = 87) 

Mycket liten      Mycket stor 
betydelse      betydelse 
   4 11 14 30 28 
 
46. Om ni anser att denna enkät inte behandlar något område som är viktigt för 

att beskriva Ert kalkylsystem, så skriv gärna det på de tomma raderna 
nedan. Ni kan även behandla andra tankegångar kring kalkylsystem som Ni 
anser ej behandlas i enkäten. 

 
 __________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Tabell över tillämpade testmetoder vid hypotesprövning 

 

S = storlek A = Anova
K = konkurrens T = Student's t-test
KS = kundstruktur C = Korrelation
KA = kundanpassning
KTR = kostnadsstruktur

S K KS KA KTR
Verksamhet --- --- A A A
Val av kalkylmetod T T T T T
Efterkalkyl T T T T T
Standardkostnad T T T T T
Kostnadsstruktur C C C C ---
Kostnadskomponenter T T T T T
Fördelning av omkostnader T T T T T
Kalkylobjekt --- --- T T T
Utveckling T T T T T  

Tabell 22: Tillämpade testmetoder vid hypotesprövning 


