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SAMMANFATTNING 
 
Dagens marknad tillåter inte många misstag. Produkter och tjänster måste möta kundernas 
behov för att bli framgångsrika. Produktutveckling måste därför primärt vara driven av 
kundernas behov hellre än av teknologiska möjligheter. Target Costing är en teknik för att 
strategiskt leda företag till framtida vinst. Genom att göra en uppskattning av det framtida 
försäljningspriset på en föreslagen produkt och därefter subtrahera den vinst man vill uppnå 
kan företaget räkna fram sin Target Cost. Målet är sedan att utveckla produkten så att den 
tillfredställer kunderna och att kunna tillverka den till den framräknade målkostnaden. 
Processen tillämpas framför allt av stora tillverkande företag. Det finns skillnader i företagens 
möjligheter att använda Target Costing beroende på var i försörjningskedjan det befinner sig. 
Den starka marknadskopplingen i Target Costing gör att ett företag som är underleverantör 
och befinner sig längre in på värdekedjan inte har samma förutsättningar att kontrollera 
marknaden som en slutproducent. Vi har i vår studie valt att genom en fallstudie på tre 
medelstora tillverkande företag. Där ett av företagen är en underleverantör, Hydrauto och de 
andra två är slutproducenter, Alimak och Brokk. Syftet var att identifiera vilka hinder och 
möjligheter det finns bland medelstora tillverkande företag att tillämpa Target Costing och om 
det finns skillnader i dessa beroende på var i värdekedjan företaget befinner sig. 
Kännetecknas företaget av många nyintroduktioner och korta produktlivscyklar är detta ett 
starkt skäl för företaget att använda sig av Target Costing. Långa produktlivscyklar och få 
nyintroduktioner utgör ett hinder för att använda sig av Target Costing samtidigt som det 
största hindret för Target Costing i ett medelstort företag är dess begränsade resurser som till 
exempel en liten försäljningsavdelning. Möjligheten att använda sig av Target Costing 
påverkas även av vart i värdekedjan företaget befinner sig. För företag tidigt i värdekedjan 
ökar hindren för att använda sig av Target Costing. 



   

ABSTRACT 
 
The market today doesn’t allow many mistakes. Products and services have to match 
customers’ needs to be successful. Thus, product development has to be driven by customers’ 
needs rather than technological possibilities. Target Costing is a technique to strategically lead 
a company to future profits. By estimating the future selling price and subtracting the 
expected profit on a product under development a company can calculate its Target Cost. The 
target is to develop a product in a way that satisfies customers and makes it possible to 
manufacture it at the calculated Target Cost. The process is most common in large 
manufacturing companies. There are differences in companies’ possibilities to use Target 
Costing depending on where in the supply chain they are. The strong market connection in 
Target Costing gives a supplier further down in the supply chain worse opportunities to 
control the market than a seller. In our study we have chosen to do a case study on three 
medium sized manufacturing companies. One of these is a supplier, Hydrauto and the other 
two are sellers, Alimak and Brokk. The purpose of this study was to identify what 
opportunities and obstacles there are among medium-sized manufacturing companies to apply 
Target Costing and if there were differences in these depending on where in the supply chain 
the companies are positioned. If a company has lots of new introductions and short product 
lifecycles, this can be a strong reason for the company to use Target Costing. Long product 
lifecycles and few new introductions constitute obstacles for Target Costing at the same time 
that the largest obstacle in a medium-sized company is its limited resources, for example, a 
small selling department. The opportunity to use Target Costing is also affected by where in 
the supply chain the company is positioned. Companies early in the supply chain have more 
obstacles in using Target Costing. 
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1 Inledning 
Vi har under tiden som vi läste kursen Ekonomistyrning vid Luleå tekniska universitet 
bekantat oss mer och mer med ett uttryck som kallas Target Costing. Det introducerades för 
oss av Christian Ax vid ett föreläsningstillfälle och vi fastnade för idén och tyckte att det var 
ett intressant ämne. Nu har vårt intresse återigen blickats mot Target Costing när vi ska börja 
skriva en C-uppsats. Det är  vanligast med Target Costing i tillverkande företag. Nu tänkte vi 
undersöka hur Target Costing tillämpas bland medelstora tillverkande företag. Men vi ska 
börja med att diskutera Target Costing mer allmänt för att sedan komma djupare in i 
problemet med vår problemdiskussion och vårt syfte.  

1.1 Bakgrund 
Företagen i dagens värld lever i en verklighet som ständigt och snabbt förändras, där 
konkurrensen hela tiden hårdnar. Därför är det viktigt att företagen anpassar sig och försöker 
hitta egna konkurrensfördelar för att överleva och behålla sina marknadsandelar. Priset på 
produkten är en av de konkurrensfördelar som företagen kan använda sig av. Detta leder till 
att kostnaderna för framställningen av varorna blir extra viktiga. (Dahlin & Larsson, 1999) 
 
När företag börjar mogna, blir den största konkurrensfaktorn priset. Marginalerna sjunker och 
företagen börjar fokusera på kostnadsreduktion. Kostnaderna för befintliga produkter brukar 
dock i stort sett vara låsta och kostnadsreducerande åtgärder har begränsad effekt. Företagen 
började förstå att den största delen av en produkts kostnad grundas på beslut som tas under 
produktutvecklingen. Man flyttar fokus till åtgärder som kan sättas in under utvecklingsfasen. 
(Crow, 1999) 
 
Fram till nyligen har de flesta fokuserat på att tillfredställa kundernas behov. Största delen av  
företagens personal har sett produkternas kostnader som en beroende variabel som resulterat 
efter beslut tagna om produkternas funktioner, särdrag och prestationsmöjligheter. Detta 
eftersom en produkts kostnad ofta inte bestäms förrän senare i utveckligen. Det är då vanligt 
att kostnaden för produkten blir högre än vad som var tänkt. (ibid) 
 
Target Costing visar upp ett helt annat tillvägagångssätt enligt Crow (1999). Det grundas på 
tre antaganden: 
 

1. Ta fram produkter efter kundernas betalningsförmåga. 
2. Behandla produktens kostnad som en oberoende variabel när man definierar 

produktens krav. 
3. Genomgående jobba för att uppnå målkostnaden under produkt och 

processutvecklingen  
 
Under de senaste årtiondena har de japanska företagens framgångar uppmärksammats i väst. 
De marknads och tillverkningsförhållanden som de japanska företagen har skiljer sig inte i 
någon större utsträckning från de som västföretag arbetar utifrån. Däremot finns skillnader när 
det gäller kalkyl- och ekonomistyrningssystem. Målkostnadskalkylering utgör grunden i 
japansk cost management. (Ax & Ask, 1995) 
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1.2 Problemdiskussion  
Dagens marknad tillåter inte många misstag. Produkter och tjänster måste möta kundernas 
behov för att bli framgångsrika. Produktutveckling måste därför primärt vara driven av 
kundernas behov hellre än av teknologiska möjligheter. (Butscher & Laker 2000)  
 
Enligt Cooper och Slagmulder (1999) är Target Costing en teknik för att strategiskt leda 
företag till framtida vinst. Genom att göra en uppskattning av det framtida försäljningspriset 
på en föreslagen produkt och därefter subtrahera den vinst man vill uppnå kan företaget räkna 
fram sin Target Cost eller målkostnad som det översätts till på svenska. Målet är sedan att 
utveckla produkten så att den tillfredställer kunderna och att kunna tillverka den till den 
framräknade målkostnaden.  
 
Tyngdpunkten i Target Costing ligger tidigt i produktlivscykeln, alltså när produkten ligger i 
ett idéstadium. Det syftar till att minska framtida kostnader vid framtagandet av nya produkter 
och vid större förändringar av existerande produkter. (Ax & Ask, 1995) Alla relevanta 
kostnader ska inkluderas, både fasta och rörliga kostnader. Långsiktigt måste produktens pris 
bära alla kostnader som är relevanta för produkten.  
 
Processen tillämpas enligt Ask och Ax (1995) mest på företag som bland annat har följande 
förutsättningar: intensiv forsknings och utvecklingsverksamhet, korta produktlivscyklar och 
unika produkter. Target Costing används framför allt av stora tillverkande företag. Främst för 
att de har stora kostnader för produktutvecklingen så är de måna om att sänka sina kostnader. 
(Andersson & Keskitalo, 1997)  
 
Vi anser dock att det även bör ligga i medelstora tillverkande företags intressen. Även de har 
kostnader för produktutvecklingen och deras situation kan mycket väl stämma överens med 
Ask och Ax förutsättningar. Man kan fråga sig vilka hinder som egentligen finns för att 
företagen inte använder sig av Target Costing och på samma sätt kan vi ställa oss frågan om 
vilka möjligheter dessa företag har att introducera Target Costing. 
 
Ledande japanska elektron- och biltillverkare har använt Target Costing framgångsrikt, och 
företag börjar nu använda det i USA, Tyskland och på många andra ställen. Den noggranna 
cost management tekniken hjälper företagsledningen att inte introducera produkter med låg 
marginal som inte genererar tillräcklig avkastning till företaget. (Cooper & Bruce Chew, 
1996) 
 
Men enligt Bertilsson, Thollonen och Vigetorp, (1999) är i Sverige de enda företag som börjat 
använda sig av Target Costing Volvo Car Corporation och Saab Automobile. Varför det blivit 
på detta sätt är förmodligen för att det ofta är en mycket lång och smärtsam process att införa 
Target Costing i ett företag. Det är relativt enkelt att skapa de tekniska och strukturella 
förutsättningarna som krävs. Men det som är svårt och krävande är att förändra människor, 
företagskulturen och övervinna de politiska hindren i organisationen. (Ibid) 
 
Den hårda konkurrensen på dagens globala marknad med kortare produktlivscyklar och högre 
förväntningar från kunderna har tvingat företagen att investera och öka uppmärksamheten på 
sin försörjningskedja. (Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi, 2003) Försörjningskedjan 
identifierar hela processen som ger kunden en vara eller tjänst och den inkluderar hela 
leverantörskedjan från leverantör till kund. Den sträcker sig alltså utanför organisationens 
gränser. (Schary & Skjott-Larsen, 1995) Det finns skillnader i företagens möjligheter att 
använda Target Costing beroende på var i försörjningskedjan det befinner sig. Den starka 
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marknadskopplingen i Target Costing gör att ett företag som är underleverantör och befinner 
sig längre in på värdekedjan inte har samma förutsättningar att kontrollera marknaden som en 
slutproducent. Det är även svårt för ett företag tidigt i förädlingskedjan att uppskatta ett 
försäljningspris då de bara producerar en del av en slutprodukt och inte kan se helhetsbilden. 
 
Enligt teorin fungerar det bäst med Target Costing i tillverkande företag och 1999 fanns bara 
två företag i Sverige som använde sig av Target Costing. Utifrån detta tänkte vi undersöka 
huruvida Target Costing kan tillämpas på medelstora tillverkande industriföretag. Vi tänker 
undersöka om de har de förutsättningar som enligt teorin är bra att ha när man använder 
Target Costing. Kanske man använder det på ett omedvetet sätt och kanske det finns 
möjligheter att introducera det om förutsättningarna är de rätta.  

1.3 Syfte 
Vårt syfte är: 
 
att identifiera vilka hinder och möjligheter det kan finnas bland medelstora tillverkande 
industriföretag att tillämpa Target Costing. 
 
att identifiera om det finns skillnader i möjligheterna och hindren beroende på var i 
värdekedjan ett företag befinner sig.   

1.4 Definitioner 
Inom EU definieras medelstora företag som ett företag med mellan 50 och 250 anställda. Vi 
har dock använt oss av den amerikanska definitionen av små och medelstora företag. Där 
definieras de som företag med färre än 500 anställda. (Karmel & Bryon, 2002) 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer vi att beskriva den referensram som vi använt oss av i de teoretiska 
studierna. Till en början kommer vi att beskriva begreppet produktkalkylering och senare 
kommer vi att introducera begreppet Target Costing. Vi tänker gå in på de olika delar som 
Target Costing består av samt beskriva hur själva processen går till för att vi ska kunna ställa 
frågor som de företag vi ska undersöka kan förstå och relatera till sin egen verksamhet. 
Target Costing i sig kan vara ett krångligt uttryck att använda. Därför är det viktigt att vi här 
i teorin beskriver Target Costing mer ingående. Vi inleder med en figur som sammanfattar 
vår teori och där det står var i kapitlet de olika delarna kan finnas. 
 

 
Figur 1. Sammanfattning av teorikapitlet. 

2.1 Produktkalkylering 
Produktkalkyleringens huvudsakliga syfte är enligt Hansson och Nilsson (1999) att utgöra en 
kontinuerlig sammanställning av underlag för beslut angående produkter och att kontrollera 
kostnaderna för dessa. Beslutsfattande innebär problemlösning och för problemlösning  
utnyttjas i företagsekonomin modeller av olika slag. Att kalkylen är en modell innebär att det 
är en förenkling, alltså att endast väsentliga och ekonomiskt mätbara konsekvenser beaktas. 
(ibid) Varje kalkylsituation är unik och därför ställs det krav på att det ska finnas unika 
produktkalkyler till varje kalkylsituation. Det är viktigt att varje situation bestämmer 
kalkylmetodens utformning. Det är också viktigt att identifiera varje kalkylsituations relevanta 
och väsentliga ekonomiska konsekvenser. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
 
Det finns flera olika metoder för produktkalkylering. De vanligaste är sådana av självkostnads 
eller bidragstyp. (Ax, et al, 2002) Vid användande av självkostnadskalkyler fördelar man alla 
kostnader till kostnadsbärarna, då erhålls en självkostnad för varje kalkylobjekt. Vid 
bidragskalkylering fördelar man endast de kostnader som har ett klart orsakssamband med 
kalkylobjektet i fråga. Företagsledningens löner fördelas till exempel inte då det inte finns ett 
direkt orsakssamband mellan dessas storlek och den enskilda produkten. (Hansson & Nilsson, 
1999) 

Produktkalkylering 2.1 

Target Costing 2.2
Grundförutsättningar 
för Target Costing 2.2

Möjligheter och hinder 
för Target Costing 2.3 

Skillnader i möjligheterna och hindren beroende på 
var i förädlingskedjan ett företag befinner sig 2.4 

Target Costing i 
medelstora tillverkande 
industriföretag? 2.5 
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Ett par exempel på produktkalkyler är ABC-kalkyler, påläggskalkyler och Target Costing. 
(Ax, et al, 2002) Enligt Hansson och Nilsson (1999) tillämpas Target Costing främst för nya 
produkter och innebär att man sätter ett tak för kostnaderna med hänsyn till planerat 
försäljningspris. 
 
ABC-kalkylering delar först in kostnaderna i aktiviteter och delar sedan in dem i produkter. 
(Hansen & Mowen, 1994) Det syftar till att ge mer korrekta kalkyler genom att bestämma 
kostnadsobjektets resursanspråk. Alltså hur mycket av aktiviteterna som tas i anspråk. Man 
undviker schablonmässiga fördelningar och försöker behandla så gott som alla kostnader som 
direkta. Man söker långsiktiga orsakssamband. ABC-kalkyler används precis som andra 
kalkyler som underlag för produktval, prissättning och kostnadskontroll. ABC torde vara 
lämpligt på företag med många produktslag, variation i volym mellan produkterna och order 
samt hög andel omkostnader för till exempel utveckling, inköp, försäljning och 
administration. Metoden anses också passa bra hos tjänsteproducerande företag som banker 
och försäkringsbolag. (Hansson & Nilsson, 1999) 
 
Påläggskalkylering delar först in kostnaderna i indirekta och direkta. De direkta belastas 
direkt på produkterna i kalkyler och redovisning. De indirekta fördelas först på 
kostnadsställen och sedan på produkterna i form av pålägg eller särskilda fördelningsgrunder. 
Vid enklare produktioner kan man nöja sig med ett enda pålägg för alla indirekta kostnader 
medan det vid mer komplicerade driftsförhållanden kan bli nödvändigt att räkna med en lång 
rad pålägg för olika kostnadsställen. Påläggskalkylering tillämpas ofta i företag som med 
samma utrustning tillverkar flera olika produkter där produkternas anspråk av kapaciteten av 
olika slag varierar. (Johansson & Samuelsson, 1992) 

2.2 Target Costing 
Enligt Ask och Ax (1995) bygger målkostnadskalkylering i grunden på följande enkla 
samband: 
 
Försäljningspris – vinstkrav = Målkostnad  
 
Target Costing är i huvudsak en teknik som strategiskt leder företaget mot framtida vinst. Den 
strävar efter att objektivt fastställa till vilken produktlivscykelkostnad ett företag måste 
producera en föreslagen produkt med specifika funktioner och kvalité för att produkten ska bli 
lönsam till det i förväg fastställda försäljningspriset. (Cooper & Slagmulder 1999)   
Japanska tillverkare insåg tidigt vilket stort inflytande produkternas design hade på 
tillverkningskostnaden. Många Japanska företag använder Target Costing för att motivera sina 
produktutvecklare på ett sätt så de väljer en design som kan produceras till en låg kostnad. 
(Kaplan & Cooper 1997) 
 
Processen tillämpas mest på företag med följande förutsättningar enligt Ask och Ax (1995):  
 

• Intensiv forsknings- och utvecklingsverksamhet 
• Komplexa tillverkningsprocesser 
• Unika produkter 
• Höga utvecklingskostnader 
• Många nyintroduktioner 
• Korta produktlivscyklar 
• Många och dyra komponenter i produkterna 
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• Hög konkurrens på marknaden (Ask & Ax, 1995) 
 
Flera av dessa punkter kan kopplas ihop. Har man till exempel korta produktlivscyklar blir det 
ofta så att man har många nyintroduktioner och höga utvecklingskostnader. På samma sätt 
kan intensiva forsknings- och utvecklingsverksamhet kopplas samman med komplexa 
tillverkningsprocesser. 
 
Kärnan i Target Costing-begreppet är väldigt enkel enligt Kaplan och Cooper (1997) 
 

1. Låt marknaden bestämma priset på en framtida produkt (Target Price) 
2. Dra av vinsten som du vill ha på produkten från försäljningspriset (Target Profit) 
3. Det som är kvar är företagets Target Cost och det visar vilket kostnad produkten får 

tillverkas. (Ibid) 
 
Enligt Butscher och Laker (2000) är ett villkor som absolut måste vara uppfyllt för att lyckas 
med en sådan marknadsorienterad metod som Target Costing att ha exakt definition av målen 
man satt så som kostnad och produktdesign. Utgångspunkten är att företaget i nuläget inte kan 
tillverka den tänkta produkten till målkostnaden. Målkostnaden sätts på en nivå understigande 
den kostnadsnivå till vilken det i nuläget är möjligt att tillverka produkten. Arbete riktas 
därefter in mot att nå målkostnaden. Detta görs med hjälp av en värdeanalys. (Ask & Ax 
1995) 
 
I Target Costing är inte kostnaden för produkten något som följer av 
produktutvecklingsprocessen utan det blir något som man stoppar in i processen. 
Produktutvecklarna måste nu utveckla en produkt med de funktioner och kvalitéer som 
kunderna kräver och till den kostnad som gör att företaget får den efterfrågade vinsten. 
(Kaplan & Cooper 1997) 

2.2.1 Fastställande av försäljningspris 
Enligt Monden, (1995) kan man fastställa försäljningspriset på två sätt. Man kan göra det 
genom att utgå från sina kostnader, så kallad kostnadsbaserad prissättning eller så kan man 
göra det genom att utgå från marknaden, så kallad marknadsbaserad prissättning. I den 
kostnadsbaserade prissättningen lägger man helt enkelt på en vinstmarginal på kostnaderna 
för att få fram försäljningspriset. Detta passar bäst när man har differentierade produkter som 
skiljer sig från konkurrenternas. Den marknadsbaserade utgår från konkurrenters produkter 
och sätter pris utifrån dessa. Denna metod passar bäst för företag med korta livscyklar och 
liknande produkter. Shank och Fisher (1999) menar att i Target Costingprocessen ska 
försäljningspriset bestämmas utifrån marknaden.  
 
Target Costing processen kräver att företaget utifrån marknaden fastställer ett försäljningspris. 
Grunden i prissättningsprocessen är det upplevda värdet. Kunderna kan förväntas betala mer 
för en produkt än dess föregångare endast om dess upplevda värde är högre. (Cooper & 
Slagmulder, 1999) Vanligtvis genomförs en eller flera marknadsundersökningar, dessa ligger 
till grund för att bland annat fastställa efterfrågade produktegenskaper, försäljningsvolymer 
och livslängd. Efter att man samlat in information från marknaden ska försäljningspriset 
bestämmas. Priset sätts utifrån vad man tror att marknaden klarar av att betala. Flera olika 
faktorer påverkar företagets val av pris. Bland annat kvalité, egenskaper, uppskattad 
försäljningsvolym, pris på närliggande produkter, produktlivscykelns längd och 
konkurrenternas tänkta reaktioner. Sedan gör man i praktiken en avvägning mellan dessa. 
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(Ask & Ax, 1995) Det fastställda försäljningspriset för produkten uppskattas till ett pris som 
potentiella kunder är villiga att betala. (Horngren, Foster & Datar 2000) 

2.2.2 Fastställande av vinstkrav 
Målet med att sätta vinstkravet är enligt Cooper och Slagmulder (1999), att försäkra sig om att 
man når företagets långsiktiga vinstplanering. Vinstkravet sätts med utgångspunkt från 
företagets övergripande strategiska planering. I den ingår en särskild vinstplanering som 
inkluderar företagets samtliga produkter, både existerande och tänkta. Den spänner sig ofta 
över en tidsperiod om 3-5 år. Företagets totala vinstkrav brukar brytas ner till olika krav 
angående olika produkter. (Ask & Ax, 1999)  
 
Enligt Cooper och Slagmulder (1999), finns det två sätt att bestämma vinstkravet på. Den 
första metoden börjar med att man tittar på vad produktens företrädare använde sig av för 
vinstmarginal och sedan justerar man det utifrån eventuella förändringar på marknaden. Den 
andra metoden går ut på att man börjar med vinstmarginalen för hela företaget. Och sen höjer 
eller sänker man marginalen för enskilda produkter beroende på vilken marknadsposition man 
har. Man måste hur som helst se till att vinstkravet är både realistiskt och tillräckligt för att 
kompensera produktens livscykelkostnad. Vinstkravet ställs ofta i förhållande till 
försäljningen enligt Ask och Ax (1995) och japanerna benämner det som ”Return on Sales” 
(ROS) och vi i Sverige som vinstmarginal. Det finns flera skäl till användandet av 
vinstmarginal: 
 

• Vinstmarginal - kravet är enkelt att beräkna per produkt. 
• Olika produkters lönsamhet kan enkelt jämföras. 
• Ett försäljningspris för en produkt kan beräknas med utgångspunkt från målkostnaden. 
• Vinstmarginal - kravet är pedagogiskt och enkelt att kommunicera genom 

organisationen. (Ibid) 

2.2.3 Fastställande av Target Cost 
När försäljningspris och vinstkrav fastställts skall målkostnaden beräknas. Och den beräknar 
vi enligt samma enkla samband som tidigare:  
 
Försäljningspris – Vinstkrav = Målkostnad.  
 
Target Cost sätts med utgångspunkt i ett marknadsbestämt försäljningspris och ett internt 
bestämt vinstkrav enligt vinstplaneringsmetoden. (Ax, et al, 2002) Utgångspunkten med 
denna metod är att företaget inte i dagsläget kan tillverka produkten till denna kostnad. 
Arbetet riktas således mot att man ska kunna tillverka produkten till målkostnaden eller ännu 
lägre. (Ask & Ax, 1995) Försäljningspriset och vinstkravet betraktas som givna. Däremot 
betraktas målkostnaden som en påverkbar komponent. (Ax, et al, 2002)  
 
Target Cost kan även fastställas med additionsmetoden. Den har sin utgångspunkt i interna 
och redan kända förhållanden, till exempel existerande produkter och 
tillverkningsförhållanden, kända kostnadsreduceringsmöjligheter och känd 
kostnadsinformation. Additionsmetoden används i minst utsträckning i praktiken. Detta 
förklaras med att Target Cost ofta inte blir tillräckligt konkurrenskraftig eftersom att 
marknadsförhållandena inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning. (Ibid) 
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Den vanligaste metoden är dock kombinationsmetoden där Target Cost sätts efter ett 
förhandlings och diskussionsarbete med utgångspunkt i Target Cost framtagna med både 
vinstplaneringsmetoden och additionsmetoden. (Ax, et al, 2002) 
  

2.2.4 Nå Target Cost/Värdeanalys 
När målkostnad tagits fram börjar arbetet med att uppnå den. Processen börjar med att man 
beräknar vad man i dagsläget kan tillverka produkten till för kostnad. Målkostnaden sätts 
alltid till en nivå som är under den nuvarande kostnaden men som också är realistiskt att nå. 
Den ska bara vara möjlig att nå genom kostnadsreducerande insatser. (Ask & Ax, 1995)  
 
Flera olika ingenjörsmetoder kan hjälpa produktutvecklarna att nå målkostnaden. Värdeanalys 
är en sådan metod. (Cooper & Slagmulder, 1999) Enligt Horngren, Foster och Datar (2000) är 
värdeanalys en systematisk utvärdering av alla aspekter av värdekedjans delar. Vilkets syfte är 
att reducera kostnader och tillfredsställa kundernas behov. Värdeanalys kan resultera i 
förbättringar i produktutvecklingen, specifikt förändringar i tillverkningsmateriell eller 
modifieringar av tillverkningsmetod.  
 
Värdeanalys inkluderar enligt Ax, Johansson & Kullvén, (2002) bland annat: 
 

• Hur utvecklings- och tillverkningskostnaden kan reduceras genom förändringar av 
produktionens egenskaper utan att marknaden omvärderar produkten. 

• Hur en lägre kostnadsnivå kan nås genom förbättringar av befintliga och införande av 
nya metoder och utrustning. 

• Hur länge man kan hålla samma inköpspriser på material och andra resurser genom 
samarbete med leverantörer. 

• Hur kundernas drifts- undersålls och servicekostnader för produkten kan minskas. 
• Hur en lägre kostnadsnivå kan nås genom att man anpassar den nya produkten till det 

existerande produktprogrammet, att man till exempel använder samma material och 
tillverkningsmetoder. 

 
I värdeanalysarbetet inriktar man sig ofta på att reducera den framtida kostnaden med 
utgångspunkt på fastställda kundkrav. Det bör dock nämnas att det finns en annan variant av 
värdeanalys. En variant som håller kostnadsnivån konstant men i stället strävar efter en 
höjning av produktens funktionalitet, till exempel kvalité, design och prestanda. Med detta 
sagt kan man sammanfatta värdeanalysarbetet i två huvudsakliga grenar: (Ax, et al, 2002) 
 

• Håll funktionaliteten konstant och reducera kostnaden 
• Håll kostnaden konstant och höj funktionaliteten. (ibid) 

2.2.5 Kostnadslåsning 
Tyngdpunkten i Target Costing ligger på tidiga stadier i produktutvecklingen och börjar redan 
vid planering av nya produkter. Enligt Ask och Ax (1995) kan produktutvecklingsprocessen 
delas in i följande stadier: idé och planeringsstadiet, grunddesignstadiet, detaljdesignstadiet 
och produktionsdesignstadiet. Enligt Ask, Johansson och Kullvén (2002) får produkterna inte 
lämna utvecklingsstadiet förrän målkostnaden är uppnådd. 
 
Butscher och Laker (2000) menar att om man kan modifiera produkten tidigt i 
produktutvecklingsprocessen är det möjligt med större flexibilitet till en lägre kostnad och att 
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kostnaden för sådan produktmodifiering ökar avsevärt desto närmare produktion produkten 
kommer. Enligt Ax, Johansson och Kullvén har studier visat att 70 – 90 % av en produkts 
framtida tillverkningskostnader bestäms i produktutvecklingsarbetet genom de beslut som 
fattas rörande bland annat produktens egenskaper, tillverkningssätt och ingående material. 
Figuren nedan visar att det är tidigt i produktutvecklingsprocessen som man kan reducera 
kostnader i störst utsträckning.    

 
Figur 2. Bearbetning av Ax, Johansson och Kullvéns (2002) kostnadslåsningsfenomen. 

2.2.6 Kaizenkalkylering 
Kaizen är ett uttryck från japanskan och skulle kunna översättas till ”ständig förbättring” 
enligt Kaplan och Cooper. (1997) Target Costing kombineras vanligen med kaizenkalkylering 
som alltså fokuserar på kostnadsreducering i tillverkningsstadiet. (Ask & Ax, 1995) Man 
brukar prata om gradvis, ständig förbättring genom att göra de små sakerna bättre. Sätt högre 
mål och uppnå ännu högre standard. (Kaplan & Cooper, 1997) För att visa på skillnaden 
mellan Target Costing och Kaizenkalkylering kan Ask och Ax figur från 1995 användas: 
 

 
Figur 3. Target Costing och Kaizenkalkylering (bearbetning av Ask & Ax, 1995, sida 123) 
 
Grundtanken med kaizen är alltså att man hela tiden ska genomföra små vardagsförbättringar 
och att det på sikt ska ge en stor kumulativ effekt. Några komponenter som brukar förknippas 
med kaizen är enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) kundorientering, total 
kvalitétsstyrning (TQM), kvalitétscirklar, förlagsverksamhet, robotisering och automation, 
kanban, totalt produktivt underhåll, just-in-time (JIT), nollfel, smågruppsverksamhet, 
produktivitetsförbättring och produktutveckling. 
 

20 %

40 %

60 %

80 %

  100 % 

   Produktutveckling                  Tillverkning 

Påverkbara framtida 
kostnader 

Ej påverkbara 
framtida 
kostnader 

Andel låsta 
kostnader 

Target C osting

Idé och 
p lannering

G rund- 
design

D eta lj-
design

Produktions-
p lannering

Kaizenkalkylering

T illverkn ing



 
 

 10

Produkter under utveckling och framtida kostnader fokuseras i målkostnadskalkylering. I 
kaizenkalkylering fokuserar man på produkter under utveckling och dagens kostnader. Även 
om ca 70-90 % av en produkts framtida tillverkningskostnad är bestämd när produkten går i 
tillverkning anses det fortsatta kostnadsreducerande arbetet mycket betydelsefullt. (Ax, et al, 
2002) 

2.3 Möjligheter och hinder vid tillämpning av Target Costing i 
medelstora tillverkande företag  
Om man ska tillämpa Target Costing i ett medelstort tillverkande företag krävs det att man har 
vissa förutsättningar/möjligheter. Det är inte alla som har de möjligheterna. Och det är absolut 
inte så att man vågar utnyttja dem. Det finns också en hel del hinder som man kan måsta 
övervinna för att Target Costing ska bli ett framgångsrikt ekonomistyrningsverktyg. De flesta 
teorier för Target Costing bygger på att det är stora företag som använder det. Vi ska försöka 
koppla det till medelstora företag 

2.3.1 Möjligheter vid tillämpning av Target Costing  
Den starka kopplingen till marknaden minskar risken för att utveckla produkter som det inte 
råder någon efterfrågan på och förstärker möjligheten att nå önskad lönsamhet. De 
kostnadsramar som ställs upp för produktutveckling håller i betydligt större utsträckning 
jämfört med andra metoder. Target Costing anses helt enkelt leda till lägre produkt 
livscykelkostnader. Ax, et al, (2002)    
 
Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) bearbetas kostnader bäst innan de uppstått. Och det 
är i produktutvecklingsstadiet det kan göras. I målkostadskalkylering ligger fokus på att på att 
reducera kostnader för framtida produkter. Det har visat sig att 70-90 % av en produkts 
tillverkningskostnader bestäms i produktutvecklingsarbetet. När produkten tillverkas är de 
besluten givna och kan inte rivas upp. Det gör att endast en liten del av produktens 
tillverkningskostnad är påverkbar när tillverkningen börjar. Man brukar säga att den framtida 
kostnaden är fastlåst, det så kallade kostnadslåsningsfenomenet. Medelstora företag borde ha 
lättare att överblicka sina framtida kostnader och borde vara flexiblare. Utifrån detta sätt 
skulle de ha en bättre möjlighet att införa Target Costing.   

2.3.2 Hinder för tillämpning av Target Costing 
Den starka marknadskopplingen inom Target Costing medför ett hinder för medelstora företag 
eftersom de inte alltid har de förutsättningar som krävs för att ha en stor marknadsavdelning. 
Enligt Ask och Ax (1995) är ett hinder för tillämpning av Target Costing att byråkratin är för 
omfattande, det blir till exempel för många samordningsmöten mellan olika avdelningar. 
Vilket även det leder till stora kostnader. 
 
Till följd av den starka marknadskopplingen i Target Costing har det uppmärksammat att det 
uppkommer konflikter inom företaget eftersom att produkt och marknadsstrateger får en allt 
för dominerade ställning. (Ibid)   
 
Vi har tidigare beskrivit ett par förutsättningar som är bra att ha om man vill använda sig av 
Target Costing enligt Ask och Ax (1995). Företag som har dessa förutsättningar skulle enligt 
teorin ha bra förutsättningar för att använda Target Costing. Om då ett företag inte kan 
identifiera sig själv med de flesta av dessa punkter skulle de förmodligen utgöra ett hinder för 
att tillämpa Target Costing. Framförallt kan det vara svårt för medelstora tillverkande företag 
att ha många nyintroduktioner eftersom att de inte har lika stora resurser som stora företag.  
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Target Costing med sin starka fokus på utvecklingsstadiet riskerar att resultera i långa 
produktutvecklingstider. Detta i och med att produkten inte får lämna utvecklingsstadiet 
förrän målkostnaden är nådd. Pressen på involverade personer kan bli väldigt stor. På Toyota 
har till exempel de hårda kraven i målkostnadsarbetet bland annat resulterat i utbränd och 
uppgiven personal. (Ax, et al, 2002) I medelstora företag med mindre resurser kan 
målkostnaden bli än hårdare att nå. Och eftersom det är färre personer involverade i arbetet 
kan pressen bli ännu större på dessa.   
 
Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) kan den starka marknadskopplingen vara ett hinder. 
Det kan finnas en tendens att man försöker tillgodose alla önskemål. Det kan leda till en 
situation där företagen står med för stora produktprogram vilket kan vara extra svårt för 
medelstora företag att hantera.  Det kan innebära att kundernas överblick och inköp försvåras. 
Stora produktprogram leder också till ökade kostnader för specialarrangemang med avseende 
på bland annat inköp, tillverkning och distribution. 
 
De olika parter som jobbar med målkostnadsarbetet kan ha olika uppfattningar när det gäller 
olika produkter, detta kan leda till organisatoriska konflikter. Oftast brukar konflikterna vara 
mellan marknads- och tillverkningsfunktionen. (Ax, et al, 2002) 

2.4 Försörjningskedjor  
Alla tillverkande och distribuerande företag är lika i några anseenden. De bedriver sin 
verksamhet på någon marknad där de konkurrerar om att få sälja sina produkter/tjänster. Alla 
har kunder och leverantörer som de är beroende av och har någon form av relation till. De är 
också själva kunder och leverantörer och befinner sig någonstans i flera försörjningskedjor 
eller så kallade Supply chains. Det är alltså kedjor av företag med råmaterialframställning, via 
olika led av förädlande och distribuerande företag, till de kunder som konsumerar produkterna 
eller tjänsterna. (Mattsson, 2002)   
 

 
Figur 4. Illustration av enkel försörjningskedja. (Mattsson, 2002, sida 15) 
 
Även om företag alltid har haft positioner i försörjningskedjan har detta inte varit speciellt 
uppmärksammat när det gäller styrning och utbyte av material och tjänster. Det har varit 
väldigt lite fokus på vad som händer mellan företagen i försäljningskedjorna som helhet och 
med frågeställningar som också inkluderat kundernas kunder och leverantörernas 
leverantörer. Samverkningen har varit mycket enkel och bara berört företagens försäljnings 
och inköpsavdelning.  Kännetecken är mer sporadiska affärsuppgörelser än långsiktig 
samverkan och integration. (Mattsson, 2002) Kaplan och Cooper (1997) menar här att om 
företag kan vända sig till sina leverantörer för att få teknologiskt expertis och assistens skulle 
detta förbättra deras process och kvalitet på produkterna vilket innebär att det kan minska 
deras kostnader. Inom försörjningskedjan ska informationen, produktion och kassaflödet ske 
så effektivt som möjligt för att slutprodukten ska bli konkurrenskraftig.   
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2.4.1 Kortare leveranstider 
Kravet på kortare leveranstider är en konsekvens av den ökade kundorienteringen. Produkter 
som är kundorienterade till priset av långa leveranstider ökar inte konkurrensförmågan. 
Mattson (1999) Under 90-talet har leveranstiden mot kund blivit en väsentlig del av ett 
företags konkurrenskraft. Enligt Kaplan och Cooper (1997) missförstods denna just-in-time 
filosofi först av många företag som trodde att detta innebar att leverantörerna skulle ha stora 
lager av sina produkter för att kunna leverera som fort som möjligt när kunden krävde det. 
Detta menar Kaplan och Cooper (1999) flyttade bara kostnaden från kunden till leverantören 
och sänkte alltså inte de totala kostnaderna för försörjningskedjan. Mattson (1999) skriver att 
leveranstiden inom den amerikanska och europeiska industrin i stort sett halverats från mitten 
av 80-talet till mitten av 90-talet.  
 
En nackdel med Target Costing är att pressen på leverantörerna kan bli för stor. Ett 
delmoment i värdeanalysen är att ställa krav på leverantörerna, att de bedriver ett 
kostnadsreduceringsprogram. Risken i detta är att leverantörerna upplever att pressen blir för 
hård och att de domineras av sina kunder. Det är inte alls ovanligt att köparna ställer krav på 
att få kontrollera leverantörernas kostnadsreduceringsprogram genom inspektioner på plats 
och att kräva dokumentation av de kostnadsreduceringar som erhållits. Det kan också hända 
att kostnadsreduceringen flyttas från det egna företaget till leverantörerna men att de erhållna 
effekterna av detta helt tillfaller det egna företaget. (Ax, et al, 2002) 

2.4.2 Olika möjligheter i förädlingskedjan skapar konflikt 
Leverantörerna vill till exempel att tillverkarna binder upp sig att köpa stora volymer och att 
dessa får en stabil leveranstid. Oturligt nog vill de flesta tillverkare implementera långa 
produktionscyklar, men de behöver vara flexibla på grund av deras kunders behov och 
föränderliga krav. Således blir leverantörernas mål en direkt motsättning mot tillverkarnas 
behov av flexibilitet. Speciellt eftersom beslut om produktionen oftast görs utan exakt 
information om kundernas behov. Detta gör att tillverkarnas möjligheter att matcha utbud med 
efterfrågan beror på deras möjlighet att ändra utbudets efter att man erhåller information om 
efterfrågan. På ett liknande sätt kan tillverkarnas mål om att göra stora volymer skapa 
konflikter med varuhus och distributörers mål om små varulager. För att göra saken värre så 
gör målet om att ha ett så litet lager som möjligt att man ökar transportkostnaderna. (Simchi-
Levi, et al, 2003)  
 
Förhållandet mellan kunder och leverantörer karaktäriseras av ett partsförhållande. Kunder 
söker leverantörer och försöker förhandla fram så gynnsamma villkor som möjligt. Man kan 
säga att kund och leverantör står i ett konkurrensförhållande till varandra, det är fråga om att 
vinna/förlora spel för båda parterna och att respektive part försöker reducera motpartens 
styrkeposition. Det man konkurrerar om är den vinstmarginal som finns i förädlingskedjan. 
(Mattsson, 1999)  

2.4.3 Skillnader i möjligheter och hinder för Target Costing beroende på 
var i förädlingskedjan ett företag befinner sig 
Den starka marknadskopplingen i Target Costing reducerar risken att utveckla produkter som 
det inte råder någon efterfrågan på enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002). Ska man koppla 
marknadskopplingen till var i förädlingskedjan ett företag befinner sig bör ett företag som 
befinner sig i ett tidigt stadium i kedjan ha sämre förutsättningar att koppla sin produktion till 
marknaden än ett företag som ligger i slutet av den. Det är även svårt för ett företag tidigt i 
förädlingskedjan att uppskatta ett pris som kunden är villig att betala eftersom att leverantören 
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enbart ska förse kunden med en del av hela produkten och inte vet hur hela kostnadsbilden för 
slut produkten ser ut.      
 
I värdeanalysarbetet ska man enligt teorin bland annat se över hur länge man kan hålla samma 
inköpspriser eller reducera priset på material och andra resurser genom samarbete med 
leverantörer. (Mattsson, 2002) Självklart är det så att ju unikare produkt som levereras desto 
större möjlighet har leverantörerna att hålla ett högre pris. På samma sätt blir det lättare att få 
ner priserna på leverantörernas produkter i fall det finns många alternativ.   
 
Desto längre ut i värdekedjan företaget befinner sig desto fler underleverantörer brukar man 
ha. Det bör ge företag som ligger längre ut i värdekedjan en större möjlighet att pressa priser 
och marginaler i och med att de har en längre försörjningskedja att jobba med. Ett företag som 
bara har en leverantör har förmodligen bara att rätta sig efter de priser som sätts upp. Kaplan 
och Cooper (1999) skriver att det väsentliga är att sänka de totala kostnaderna i 
försörjningskedjan vilket görs på bästa sätt om företagen kan vända sig till sina leverantörer 
för att få teknologisk expertis och assistens på deras respektive område. Detta gör att även 
företag långt ner i försörjningskedjan blir en del av hela Target Costing konceptet och måste 
anpassa sig till den nya situationen.  
 
Med den omfattande outsourcing i industrin har företagens leverantörer fått en stor betydelse 
för företagens framgång. Ett företag i världsklass kan inte bli ett företag i världsklass om de 
inte har världsklassleverantörer. Val av leverantörer och utformning av policy för hur 
företaget ska agera mot sina leverantörer spelar därför en avgörande roll för den egna 
effektiviteten och konkurrensförmågan. Företagen präglas ofta av filosofin att det är lättare att 
hitta nya leverantörer än vad det är att hitta nya kunder och därför måste man vara mer mån 
om sina kunder än leverantörer. Ibland brukar man prata om att hitta leverantörer på 
armlängds avstånd. (Mattsson, 2002)  

2.5 Analysmodell 
Analysmodellen är en liten sammanfattning av teorin och den ska hjälpa oss att analysera 
empirin. Vi har med analysmodellen delat upp analysen i tre olika delar. Grundförutsättningar 
för Target Costing, möjligheter och hinder för Target Costing och skillnader i möjligheterna 
och hindren beroende på var i värdekedjan ett företag befinner sig. Vi har alltså styckat upp 
analysen i tre delar och utifrån dessa ska vi komma fram till om Target Costing kan vara bra 
att använda för medelstora tillverkande företag i industribranschen. 
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Figur 5. Analysmodell. 
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3 Metod 
I metodkapitlet beskriver vi vilken metod vi använt oss av. Vi presenterar vilka företag som vi 
hämtat vår empiri från och på vilka grunder vi valt just dessa. Vi beskriver också vilken 
forskningsansats och angreppssätt vi använt oss av samt att vi redogör för vilka 
metodproblem som vi stött på under arbetets gång. 

3.1 Forskningsansats 
Det finns studier som i första hand är problemdrivande och beskrivande. Som ofta bygger på 
ett teorietiskt tänkande som är underförstått. Sånt som inte uttrycks tydligt. I en sådan studie 
görs en orientering som introducerar exempelvis ett antal termer eller bärande begrepp som 
sedan används i tolkningen av materialet. (Närvänen, 1999)  
 
När forskaren har begränsad erfarenhet och kunskap om forskningsområdet brukar en 
explorativ ansats vara användbar. Den används för att klargöra tvetydiga problem och hjälper 
oss att få en strängare mer konkret framtida studie. En explorativ forskning gör att man får 
kvalitativ data, vilket ger en större förståelse för ett koncept eller klargör ett problem i stället 
för att göra exakta mätningar. (Zikmund, 2000) 
 
Eftersom vi i denna uppsats utgått från den befintliga teorin när vi gick ut i empirin har vi 
använt oss av en deduktiv forskningsansats. Deduktiv slutledning är enligt Zikmund (2000) en 
logisk process där man kan dra slutsatser utifrån kända antaganden eller sådant som är känt 
för att vara sant. Och det är precis så vi har gått tillväga. Vi utgick från teorin, gick ut i 
empirin och kunde dra slutsatser utifrån teorierna. 

3.2 Undersökningsansats 
Eftersom vi valt att göra en kvalitativ studie har vi använt oss av en fallstudie och undersökt 
ett fåtal företag. Det centrala i en kvalitativ studie är inte siffror utan ord och observationer. 
Dessa kan vara historier, visuella porträtt, tolkningar och andra uttryckta beskrivningar. Varje 
informationskälla kan bli informellt utredd för att klargöra vilken kvalité eller kännetecken 
som kan associeras med ett objekt, en situation eller en fråga. (Zikmund, 2000)  
 
Enligt Zikmund (2000) är syftet med en fallstudie är att erhålla information från en eller få 
studieobjekt som passar in på forskarens problem. Den primära fördelen med en fallstudie är 
att en organisation kan studeras på djupet noggrant med fokus på detaljer. Den höga fokusen 
på detaljer gör att forskaren kan fokusera sig på att identifiera samband mellan funktioner, 
individer och enheter. 

3.3 Litteraturstudie 
Efter att vi bestämt oss för vilket ämne vi skulle skriva om gick vi till Luleå tekniska 
universitets universitetsbibliotek och började söka i databaserna där. Detta för att vi skulle 
hitta lämplig litteratur att studera.  De databaser som vi använde var bland annat Libris, 
Business Sourse Elite, Affärsdata och Helecon. Utöver denna metod för litteratursökning 
använde vi oss mycket av tidigare uppsatser och hittade där många bra referenser som vi 
sedan studerat. Vi sökte även på Internet för att bredda vår sökning, då mest med sökmotorn 
Google. De sökord som vi använt oss av var både i databaserna och på Google till exempel 
Target Costing, produktkalkylering, målkostnad, Cost management, Supply Chain och Value 
Chain. 
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3.4 Val av studieobjekt 
När vi läst in oss på området och börjat förstå oss på teorin funderade vi på vilka företag vi 
skulle undersöka. Vår målsättning med valet av studieobjekt var att det skulle vara ett 
tillverkande företag, att det skulle vara ett industriföretag och att det skulle vara ett medelstort 
företag. Vi valde också att söka efter välkända företag som är etablerade på världsmarknaden. 
Att vi vände blickarna mot Skellefteå var helt enkelt för att det är vår hemstad och att vi 
kände till en del om industriföretagen där. Dessutom skulle det bli kul forska om dessa. Som 
tur var hittade vi i Skellefteå tre företag som skulle passa bra in på vårt problem. Alltså 
företag som skulle kunna hjälpa oss att nå vårt syfte på ett bra sätt. Det var företag som är 
tillräckligt kunniga för att kunna ge oss de svar vi ville ha. Det kändes extra intressant 
eftersom det är så pass välkända företag och att de konkurrerar över hela världen.   
 
De företag som vi har undersökt är: Hydrauto, ett av Europas ledande företag som tillverkar 
hydraulikprodukter till bland annat olika entrepenadutrustning. Alimak, ett ledande företag 
när det handlar om tillverkning av bygghissar. Och Brokk AB, världens ledande företag när 
det handlar om tillverkning av rivningsmaskiner. Alla tre företagen är medelstora tillverkande 
företag och är belägna i Skellefteå. Det kunde vara intressant att se om vi kunde ge dem något 
samtidigt som vi skulle kunna generalisera problemet och ge någonting till andra medelstora 
företag. 
 
Det har varit intressant att se på skillnaderna mellan Hydrauto som är en underleverantör och 
Alimak och Brokk som säljer till kunden direkt. I och med att Target Costing ska utgå från 
marknaden för att sätta ett försäljningspris har vi kunnat hitta en del intressanta skillnader. 

3.5 Datainsamlingsmetod och intervjuguide 
När vi samlade in primärdata använde vi oss av personliga intervjuer. Då vi ansåg att vårt 
problem var så pass komplext tyckte vi att det passade bäst med personliga intervjuer. Det 
gjorde att vi fick möjligheten att förklara och utveckla frågorna som vi ställde när 
respondenten inte riktigt förstod och i och med detta undvika missförstånd. Vi hade även 
möjligheten att hela tiden ställa följdfrågor. Vi tyckte att våra respondenter var 
samarbetsvilliga och tillmötesgående. Vi fick svar på frågorna och känner oss nöjda med våra 
intervjuer.   
 
En nackdel med att använda sig av personliga intervjuer är att intervjuaren omedvetet 
påverkar vad respondenten tänkt säga genom att ställa ledande följdfrågor som gör att 
respondenten svarar något annat som han annars inte tänkt svara. 
 
För att vi skulle få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer utformade vi en noggrann 
intervjuguide som utgick från teorin. Vi tittade på tidigare examensarbeten och försökte hitta 
inspiration därifrån. Intervjuguiden testades sedan vid ett seminarietillfälle och där fick vi 
några intressanta tips. Vår handledare hjälpte oss också med en del tips. 
 
Vi trodde inte att det var något av företagen som tillämpade Target Costing men eftersom det 
var så pass stora företag borde de i alla fall ha hört talas om metoden tyckte vi. Kanske hade 
de tänkt tanken med Target Costing. Det var den inställning vi gick in i empirin med.   
Om de inte visste vad Target Costing är skulle vi ställa frågor som har en koppling till teorin 
och som företagen kunde svara på även om de inte visste. Vi skulle till exempel ställa frågor 
om den grundläggande processen där man kommer fram till en målkostnad. Vi ställde inte en 
enda fråga som uttryckligen innehåll orden Target Costing.  
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3.6 Metodproblem 
I vårt uppsatsskrivande har vi stött på en del problem, både mindre och större. När vi bokade 
intervjutider med våra respondenter visade det sig att vi antingen kunde göra dessa relativt 
tidigt eller relativt sent. Då valde vi relativt tidigt. Vi fick prioritera förberedelserna för 
intervjuerna och låta det andra arbetet stå åt sidan ett tag. Vi ansåg dock att det var den bästa 
lösningen då vi alltid kunde återkomma med följdfrågor per telefon. Att gå ut i empirin 2 
veckor före uppsatsen skulle lämnas in kändes inte aktuellt. Det kanske inte riktigt stämmer 
överens med det deduktiva synsättet då man ska utgå från teorin. Vi hade dock en klar bild av 
hur vår teori skulle se ut så vi löste det problemet på ett bra sätt. 
 
När vi skulle försöka väva in medelstora företag i uppsatsen visade det sig att det inte var 
skrivet så mycket om medelstora företag och Target Costing. Vi har därför fått utgå från en 
del egna antaganden och teorier när vi skulle skriva teorin.  
 
Samma sak gäller egentligen hur värdekedjan påverkar medelstora företags möjligheter och 
hinder att tillämpa Target Costing. Det fanns en del litteratur om värdekedjan eller 
förädlingskedjan som det allt som oftast benämns. Och litteratur om Target Costing finns så vi 
fick liksom försöka skapa en egen bild av vad som kunde vara de viktigaste skillnaderna. 

3.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Zikmund (2000) anger validiteten hur väl mätinstrumentet mäter det som den är avsedd 
att mäta och reliabiliteten hur väl den mäter det som den faktiskt mäter. Validitet och 
reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ inriktning 
jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning kan man inte skatta 
tillförlitligheten med siffror. I en studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt med 
validiteten och reliabiliteten under hela projektet. Begreppen validitet och reliabilitet berör 
såväl datainsamling som den efterföljande analysen av insamlade data. Validitet och 
reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat 
in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. (Gunnarsson, 2002)  
 
Validiteten enligt Zikmund (2000) anger hur bra undersökningen mäter det den är avsedd att 
mäta. I vår undersökning betyder det alltså hur bra undersökningen svarar på vårt syfte.  
I vårat fall kan intervjuguiden vara en sådan sak som höjer validiteten. Om vi utformat en bra 
intervjuguide som ger undersökningen en möjlighet att svara på sitt syfte. Det anser vi att vi 
gjort eftersom att vi lagt ner mycket tid på vår intervjuguide.  Dessutom har vi haft 
möjligheten att återkomma till respondenterna med frågor om det skulle dyka upp flera. En 
annan sak som höjer validiteten är att vi använde bandspelare vid intervjun. Vi hade då 
möjlighet att lyssna igenom intervjun flera gånger för att se om vi verkligen tolkat 
respondenterna på rätt sätt. 
 
Med reliabilitet menar Gunnarsson (2002) att den kunskap som kommer fram är framtagen på 
ett tillförlitligt sätt, att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar 
kunskapsutvecklingen. Enligt Eriksson och Wiederhielm-Paul (1997) ska en undersökning för 
att ha hög reliabilitet vara oberoende av undersökaren. Detta är något som vi i så stor 
utsträckning som möjligt eftersträvat. Självklart är det svårt att vara helt objektiv och det 
ligger i den kvalitativa undersökningsansatsens natur. För att öka reliabiliteten skickade vi ut 
empiridelen till respondenterna och gav dem på så sätt en möjlighet att kontrollera att vi tolkat 
det som kom fram vid intervjuerna korrekt. 
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4 Empiri 
Här kommer vi att redogöra för den empiri som vi insamlat. Vi börjar med en kort 
företagspresentation av varje företag. Varje företagspresentation följs upp av företagets 
grundförutsättningar för Target Costing, deras produktutveckling (prissättning, marginal, 
kostnadsbestämning), kostnadslåsningsfenomenet och Kaizenkalkylering.  

4.1 Hydrauto 
Vår intervju på Hydrauto gjordes med Eva-Charlotte Fors. Ekonom på Hydrauto som jobbat 
väldigt mycket med produktionsekonomin. 

4.1.1 Företagspresentation 
Hydrautos affärskoncept är att samarbeta med kvalitéts- och kostnadsmedvetna tillverkare av 
materialhanteringsutrustning och entreprenadmaskiner gällande utveckling och produktion av 
kvalitétscylindrar och ventiler för mobila applikationer. Hydrauto är ett av Europas ledande 
företag och vill samarbeta med fler tillverkare för att ytterligare förbättra kvalité och 
kostnadseffektivitet. 
 
Hydrauto Unit 1 AB i Skellefteå var det företag vi besökte. Där produceras bara 
hydraulcylindrar. Till exempel till grävmaskiner, traktorer och lastbilar. Denna enhet omsätter 
ungefär 200 miljoner och har ungefär 165 anställda varav 35 är tjänstemän. Det finns tre 
enheter till i Hydrauto Group men de ska vi inte gå närmare in på. 

4.1.2 Grundförutsättningar för Target Costing 
Hydrautos konkurrenssituation är hård. Det finns väldigt många små tillverkare, mellan 100 
och 200 med varierad storlek. Många tillverkar dessutom cylindrar i egen regi till sina egna 
produkter. Marknaden anses som oerhört mogen vilket leder till en väldigt hård 
priskonkurrens. Det finns ingen direkt marknadstillväxt och Hydrauto ligger ganska stadigt på 
sin marknadsandel. 
 
Hydrauto bedriver ingen egen forsknings och utvecklingsarbete däremot kommer man på ett 
tidigt stadium i kontakt med kunderna och samarbetar med dessa när de utvecklar sina nya 
produkter. Man har däremot ett fint hydraliklabb där man kan genomföra tester. Det är ingen 
unik produkt som tillverkas, man har till exempel inga egna patent. Men däremot 
specialanpassar man produkten till kunden.  
 
Det är ingen speciellt komplicerad tillverkningsprocess. Men man försöker ha så mycket 
förädling som möjligt i den egna produktionen. Bland annat har man en egen kromanläggning 
där man kromar cylindrarna. Det är man ensamma om i Sverige och kanske också i Europa. 
Det är inga problem att hitta och utbilda personal. Man har ett samarbete med 
industriprogrammet i Skellefteå.  
 
Produktlivscyklarna anser Hydrauto ligga mellan 2-5 år för en cylinder. Det var längre tid förr 
men det styrs hela tiden av kunderna och hur de förändrar sina tillverkningsprocesser. 
Hydrauto introducerar inte själva några nya produkter utan får förfrågningar från sina kunder 
eller ger förslag på förbättringar och förändrar därefter sina produkter. Eva-Carlotte sa att 
förut bedrev Hydrauto egen produktutveckling och försöket själva komma fram med egen 
produktutveckling med det har visat sig att marknaden inte var intresserad av det. 
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Materialkostnaden ligger på 45 % av de totala kostnaderna för produkten. Det tyckte de själva 
var en ganska stor andel. Man försöker sänka dem genom att bland annat kroma cylindrarna 
själv. 
 
Produktutvecklingen börjar med ett önskemål från kunden vilket gör att marknadsavdelningen 
är med tidigt i produktutvecklingen sedan tar man med konstruktion och produktionsteknik 
för det är viktigt att konstruktion inte konstruerar något som inte Hydrautos maskiner klarar 
av att tillverka. Sen blir det ofta en konstruktör som har nära kontakt med kunden för att 
kunna tillgodose deras krav. Marknadsavdelningen består av fyra säljare samt VD som även 
han har en marknadsroll. Marknadsavdelningen ligger dock på koncernnivå vilket gör att de 
säljer åt hela koncernen. 

4.1.3 Prissättning och vinstkrav 
I Hydrautos fall är det ofta så att kunden har ett målpris som de har kalkylerat sig fram till. 
Frågan blir då om Hydrauto kan klara av det. Kan man inte klara det blir det en 
förhandlingsfråga. Man har alltså inga fastställda priser och blir det en alltför låg marginal 
efter kundens önskemål får man diskutera sig fram. Branschen i sig är inte sådan att man kan 
skära guld utan man får jobba med relativt låga marginaler. Prissättningen sker alltså vid 
marknadskontakten. Det kan dock bli annorlunda vid utveckling av en helt ny produkt. Då blir 
prissättningen lite mer osäker. Oftast brukar det handla om utvecklingsprojekt när man tar 
fram nya produkter så det blir antal konsulttimmar som det handlar om men det hela brukar 
vara ganska hemligstämplat. 
 
När man utvecklar nya produkter så gör man alltid det i samarbete med en kund. Förr kunde 
man själva utveckla nya produkter men nu kräver kunderna att de får vara med. Man har en 
konkurrensfördel i och med att man har cylindrar som inte läcker lika mycket som andra på 
marknaden. Det gör att man kan ta ut ett lite högre pris. 
 
Vinstkravet på en produkt sätts på samma sätt som priset, alltså vid marknadskontakten. Man 
har ett långsiktigt vinstkrav på 6 % av omsättningen. 

4.1.4 Kostnader och kostnadsreducering 
Kostnaderna på Hydrauto beräknas i projektform. Marknadssidan, konstruktionssidan och 
produktionssidan går igenom kostnaderna och säger vad de tycker. Ekonomiavdelningen 
kommer in senare när det blir aktuellt att göra produktkalkyler. Hydrauto beräknar 
kostnaderna vid varje maskingrupp. Man beräknar hur många timmar en maskin går per år 
och kommer fram till en kostnad. De använder sig av en slags schablonmässig ABC-
kalkylering. Men säger samtidigt att det är ganska noggranna kalkyler jämfört med vad många 
konkurrenter upprättar. Kostnaderna budgeteras sedan och för att de inte ska överstigas sker 
en månadsvis uppföljning av budgeten. 
 
Hydrauto jobbar hela tiden med en regelbunden kostnadsreducering. Man mäter processerna 
och har ibland gjort stilleståndsuppföljningar. En maskin som står stilla mycket leder till stora 
kostnader. Det kan göra att det blir mer lönsamt med att investera i en ny maskin. Hela tiden 
tittar man också efter nya maskiner. Både helt nya och begagnade. Det kan vara någon som 
gjort en felinvestering men vars maskin skulle passa bra in hos Hydrauto. Jobbet innefattar 
också att minska stegen i tillverkningsprocessen, dessa ligger just nu på 3 steg. Färre steg 
innebär oftast att man kortar ner den totala tillverkningstiden och får kostnadseffektivare 
produktion. Samtidigt gör detta att man måste ha ett bra underhåll för att undvika stillestånd 
då man ökat störningskänsligheten i hela produktionskedjan.   
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Material ser man till att alltid ha hemma, samtidigt som man inte vill ha ett alltför stort lager 
då detta kostar. Hydrauto investerar ungefär 10-12 miljoner kronor per år på investeringar. 
Maskiner skriver man av på 10 år, dataprogram på 5 och datorer på 3 år. 
 
För att man ska kunna nå det målpris som kunden ofta har kommit fram till försöker man 
eftersträva synergieffekter. Det kan vara att man kan använda samma maskin som till en 
annan produkt genom att ändra om den lite grann. På så vis kan man kanske få en maskin som 
tillverkar 200 x per dag att tillverka 400. Man försöker maximera alla sina maskiner och sin 
tillverkningsprocess. Före man tar på sig att tillverka någon specialprodukt som kräver 
förbättringar av den nuvarande maskinparken räknar man fram hur mycket man måste 
investera för att kunna åta sig uppdraget samt om det är lönsamt så att man inte binder för 
mycket kapital i onödan.   

4.1.5 Plats i förädlingskedjan 
Hydrauto tillverkar som vi beskrivit tidigare hydraulcylindrar. Dessa tillverkas till exempel 
till grävmaskiner, lastbilspåbyggnader och dumprar. Detta gör att Hydrauto är en 
underleverantör till andra bolag som säljer vidare deras produkter fast då monterade på en 
annan produkt. Hydrautos kunder är väldigt stora kunder. Kunderna brukar ställa prognoser 
och utefter dessa skriver man årsavtal om tillverkningen. Men man kan samtidigt få skarpa 
order en vecka innan leverans. Ungefär en till tre veckor före leverans vet Hydrauto vad man 
ska leverera. Varför det har blivit så korta leveranstider är framför allt att man inte vill binda 
upp ett stort lager utan försöker få dessa så långt ner i förädlingskedjan som möjligt. Man får 
då jobba utifrån årsprognoserna och hela tiden vara beredda på leverans. Hydrauto arbetar på 
samma sätt mot sina egna underleverantörer de får hem material ett par dagar före det ska 
vara i produktion. Detta är inte alltid möjligt men när det är förutbestämda leveranse och det 
går och arbeta på detta sätt gör Hydrauto det. Hydrauto har bland annat en underleverantör 
som står för material som finns bara ett par hundra meter bort, alltså väldigt nära och en i 
Örebro som tillverkar rören till cylindrarna.   

4.2 Alimak  
Vår intervju på Alimak gjordes med Arne Morén. Ekonomichef på Alimak som tillträdde för 
ungefär 2,5 år sedan.  

4.2.1 Företagspresentation  
Alimak är ett världsledande företag som tillverkar kuggstångsdrivna hissar. Grundidén är att 
låta korgen klättra på en kuggstångsförsedd mast vilket ger en enkel, flexibel och 
kostnadseffektiv hiss. Alimak utvecklar, tillverkar och marknadsför passagerar- och 
materialhissar för byggnadsindustrin. Permanent installerade gods- och passagerarhissar för 
industriella miljöer samt utrustning till underjordsgruvor. Alimak i Skellefteå omsätter cirka 
350 miljoner och har 265 helårsanställda. Hela koncernen omsätter cirka en miljard. Över 80 
procent av försäljningen går på export. 

4.2.2 Grundförutsättningar för Target Costing 
Alimaks konkurrenssituation är något splittrad. Alimak utgör sig dock för att vara 
världsledande. Det finns cirka 10 till 15 stycken konkurrenter i världen som gör liknande 
produkter. De flesta av dessa är små och omsätter någonstans mellan 50 och 100 miljoner. De 
agerar bara på lokala marknader och exporter alltså nästan ingenting. Arne menar att det finns 
en marknadstillväxt framför allt på permanenta hissar till gamla hus. 



 
 

 21

 
Alimak har en utvecklingsavdelning som jobbar med att förbättra och utveckla de produkter 
som tillhandhålls. På denna avdelning satsas det cirka 15 miljoner kronor per år. Men i det så 
ingår också rent konstruktionsarbete på befintliga produkter. Minst 5 miljoner av detta anses i 
alla fall vara ren forskning för att förbättra produkterna. 
 
Tillverkningsprocessen anses vara relativt komplex, man börjar med järn och producerar så 
småningom en klar hiss. Däremot har man god förståelse för processen. Det är inga större 
svårigheter att hitta kompetent personal som klarar av jobbet. Alimak har ett nära samarbete 
med industriprogrammet i Skellefteå och arbetet beskrivs om vanlig basindustri. 
 
Produkterna är väl inte direkt unika men framför allt är det säkerhetstänkandet som man 
kommit väldigt långt med. När det gäller byggnadshissar över 100 meter är i princip Alimak 
de enda som tar på sig dessa uppdrag. Materialkostnaden för produkterna är relativt låga på 
grund av att Alimak nästan tillverkar allting själva, förutom motorerna som är ett undantag. 
De senaste tio åren har man dock börjat lägga ut en del på lego. Produktlivscykeln är lång för 
hissar, att en byggnadshiss håller i 20 år är till exempel inte ovanligt. 
 
Vid produktutveckling samarbetar alla avdelningar inom företaget men marknadsavdelningen 
har väldigt stort inflytande. Alimak marknadsavdelning består av 40 personer. Men i detta 
ingår även eftermarknad som förutom säljare även består av marknadssupport till de säljbolag 
som ingår i koncernen. Alimak har ett tiotal säljbolag i koncernen samt ett antal agenter som 
ska sälja hissarna på marknaden. Det är marknadsavdelningens uppgift att hjälp dessa men 
givetvis ska även de själva sälja. 

4.2.3 Prissättning och vinstkrav 
Prissättningen sker från två håll. Dels utifrån kostnader genom att man tar fram kostnadsbilder 
för produkterna. Det andra som styr priset är marknaden, hur mycket den är villig att betala. 
Det sker hela tiden en avvägning mellan dessa två synsätt. Eftersom att det inte finns så 
många och ibland inga konkurrenter alls så är deras inverkan på prissättningen inte speciellt 
stor. Vid tillverkning av rena specialprodukter har Alimak stor frihet att själva sätta priset. 
När i tiden priset sätts är lite olika. Ibland har det satts redan i idéstadiet av kunden, men detta 
anses inte vara bra eftersom att det då ofta visat sig att man räknat fel. De senaste åren har 
man jobbat mycket med modularisering, vilket ska göra det lättare att sätta priset så tidigt som 
möjligt på grund av att man ska kunna räkna ihop hur mycket standardkomponenterna kostar. 
Vilket ska underlätta prissättningen i tidiga stadier av produktutvecklingen. Vinstkravet sätts 
på liknade sätt som priset och ska genomsyra hela verksamheten. Alimak har ett vinstkrav 
från ägarna, detta anges i procent av omsättningen, styr hela verksamheten och finns med 
redan i idéstadiet av produkttillverkningen. 

4.2.4 Kostnader och kostnadsreducering 
Största kostnadsposten för Alimak är personalkostnaden som utgör ungefär 50 % av de totala 
kostnaderna för företaget. Framförallt har Alimak en väldigt hög grad av tjänstemän eftersom 
att det är cirka 100 stycken i Skellefteå. Ungefär 100 stycken av de anställda jobbar direkt 
med produktion och resterade jobbar med service, fastighetsskötsel med mera. Vid 
framtagande av produktkostnader jobbar Alimak med STK-modellen. Det som ligger till bas 
är den budget som Alimak räknat fram. Marknadsavdelningen fastställer hur många hissar 
som kan säljas och utifrån detta tar ekonomiavdelningen fram en kostnadsbild. Denna följs 
sedan regelbundet upp mot budgeten. Företagets kostnader kontrolleras varje månad för att 
det inte ska överskrida den budget som fastslagits för varje avdelning. Alimak arbetar väldigt 
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aktivt med regelbunden kostnadsreducering. Arbetet börjar reda på idéstadiet för att reducera 
kostnaderna ett bra exempel är arbete med att försöka modularisera inom produktområdet 
permanenta hissar där målet är att få till ett produktprogram som kan passa till väldigt många 
lösningar men där man i grunden har samma standarkomponenter. Det som styrt detta har 
varit ett kostnadsreduceringsmål på 25 procent. Och det målet ska man nå. Ett annat exempel 
på kostnadsreducering redan i idéstadiet av produkten är Alimaks satsning på en 
produktkonfigurator som gör att kostnaderna minskar tidigt i produktutvecklingsfasen. 
Konfiguratorn är ett program där man ”bockar” för olika alternativ på hissarna och 
programmet konfigurerar då en hiss utifrån detta. Programmet går via webben och kan därför 
användas var som helst i världen. Utifrån vad en säljare i Singapore har knappat in kan man 
med mycket små justeringar påbörja produktionen i Skellefteå. Programmet gör bland annat 
hållfasthetsberäkningar och tyngdberäkningar.    

4.2.5 Plats i förädlingskedjan 
Alimak tillverkar färdiga produkter som de sedan säljer till kunden antingen själva eller via 
sina säljbolag. Alla kunder brukar ha lite olika krav så att det krävs ofta lite anpassning på 
hissarna. Alimak har väldigt många underleverantörer, bara i Skellefteå håller man arbete åt 
ett hundratal människor förutom de egna anställda. Det handlar om svetsning, skruvning och 
olika el-jobb. Även fast man försöker ha så mycket förädling som möjligt inom koncernen har 
man lagt ut en del arbete på lego till underleverantörer. Man har dock börjat se över detta 
eftersom att det visat sig att legotillverkarna tjänar mer på detta än Alimak själva gör. De 
brukar även hyra in ingenjörer och ekonomer brukar hyras in på konsultbasis. Egentligen 
börjar allt med att Alimaks säljbolag säljer en hiss som sedan konstrueras och tillverkas och 
på så sätt kommer till kunden. 

4.3 Brokk AB 
Vår intervju på Brokk gjordes med Leif Södermark, ekonomichef och administrativt ansvarig 
på Brokk i Skellefteå. 

4.3.1 Företagspresentation  
Brokk är ett företag som tillverkar och säljer demoleringsmaskiner som används vid 
rivningsarbete. Brokk är en världsledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner. Man 
tillverkar cirka 300 rivningsmaskiner per år och hela koncernen omfattar cirka 85 till 90 
anställda. Koncernen omsätter cirka 225 miljoner med sina dotterbolag som har hand om 
försäljningen och eftermarknad i Storbritannien och USA. Moderbolaget och avdelningen i 
Skellefteå har cirka 65 anställda varav hälften är tjänstemän och resterande jobbar med 
produktionen. Mellan 80 till 85 procent av produktionen går på export och resterande 
produkter avsätts i Sverige. 

4.3.2 Grundförutsättningar för Target Costing 
Brokk har en mycket begränsad produktkonkurrens. Konkurrensen kommer i stället från 
andra metoder som kan göra samma jobb. Det kan vara med handhållna verktyg, eller genom 
att sätta en hydraulhammare på en grävmaskin. Det handlar helt enkelt om andra sätt att utföra 
rivningsjobb med. Brokk har egentligen bara en direkt konkurrent som gör en liknade 
produkt. Det är ett mindre tyskt bolag som enligt Brokks uppfattning säljer ungefär ett dussin 
maskiner per år, vilket gör att Brokks produkt är relativt unik på marknaden. Brokk arbetar 
med en tillväxttakt på mellan 10 till 20 procent per år i ren volymökning, så efterfrågan finns 
för deras produkt. Brokk satsar mellan en till fyra miljoner per år på forsknings och 
utvecklingsarbete som är kopplad till produktutvecklig. Hit räknas inte produktvård utav 
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befintliga produkter eller konstruktionsavdelningen. Brokk brukar också samarbeta med 
universitet och högskolor om vissa projekt och ibland även anlita dem om det behövs 
specialistkompetens i särskilda fall som till exempel produktutveckling. 
 
Eftersom att Brokk lägger ut mycket av tillverkningen på Lego och egentligen inte tillverkar 
någonting själv utan enbart monterar ihop och testar produkten så är det väldigt viktigt att 
samarbetet med leverantörerna fungerar bra. Man försöker därför skapa långsiktiga kontakter 
med leverantörerna eftersom att det är viktigt för att kvalitén ska bli så hög som möjligt. 
Därför anser Brokk att deras tillverkningsprocess är relativt komplex. Det är dock inga större 
problem att hitta personal till företaget.  Man har blivit en attraktiv arbetsgivare på senare år 
tack vara att man blivit uppmärksammats i pressen på ett positivt sätt. 
 
Eftersom att Brokk är ett växande företag så har deras produktpark utvecklats de senaste åren. 
Det finns 5 rivningsmaskiner och det anses nu vara bra steg mellan dessa. Tidigare var det ett 
för stort hopp storleksmässigt mellan två av dessa. Vilket har gjort att det lanserats nya 
produkter med ett lämpligare hopp storleksmässigt mellan de olika maskinerna. 
Rivningsmaskiner har tidigare haft ungefär en produktlivscykel på cirka tio år innan en ny 
produkt ersatt den gamla. 
 
Vid produktutvecklingen använder sig Brokk av vad de kallar en produktplaneringsprocess 
där de jobbar med långsiktig produktplanering tillsammans med deras långsiktiga strategiska 
affärsplan för verksamheten. Ansvarig för produktplaneringsprocessen är 
konstruktionschefen. Han jobbar nära marknadsavdelningen och de olika dotterbolagen, dessa 
har stor kännedom om vad marknaden är intresserade av. Brokks egna marknadsavdelning 
består av cirka ett dussin personer. Fyra av dessa jobbar med eftermarknad, det vill säga 
service, reservdelar, reklamationer och utbildning. Anledningen till att dessa räknas in i 
marknadsavdelningen är att det har en väldigt nära kontakt med kunderna och därigenom en 
stark marknadskännedom. Resterande jobbar med försäljning, marknadsföring och 
marknadsundersökningar, det vill säga traditionellt marknadsarbete.  

4.3.3 Prissättning och vinstkrav 
Det som styr Brokks prissättning är till största delen marknaden. Vad kunden är villig att 
betala är det väsentliga. Det har även kommit en sorts standard att när nya och bättre maskiner 
har lanserats har en viss prisökning skett. Prissättningen påverkas också av vad 
entreprenörerna kan få ut per timme för sitt jobb med en Brokkmaskin som de köpt. Redan i 
idéstadiet av nya produkter finns en prissättning av produkten i fokus. Den projektansvarige 
får en projektbeställning som innehåller de tekniska kraven för produkten samt kostnadsmål 
baserade på material och montagetid för produkten som är styrda från det försäljningspris som 
den nya produkten väntas generera. Även vinstkravet finns med redan i den 
projektbeställningen som görs för den nya produkten. Historiskt sätt har man tittat mycket på 
vad man har kvar efter tillverkningskostnaden de vill säga TB1 som ska täcka 
vinstmarginalen. På koncernnivå koncentrerar man sig på rörelsemarginal för det enskilda 
bolaget samt avkastning sysselsatt kapital.  

4.3.4 Kostnader och kostnadsreducering  
Kostnader och kostnadsmål finns liksom priset och vinstkravet med redan i 
projektbeställningen till den nya produkten de vill säga redan i idéstadiet. Det som styr 
kostnadsmålet är att för den produkt som har viss prestanda och storlek med mera förväntas 
kunden betala ett visst slutpris för. Ska Brokk då ha en acceptabel marginal får den inte kosta 
mer en så att tillverka. Man utgår från vad kunden är villig att betala och inte efter vad det 
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kostar att tillverka produkt när kostnadsmålet sätts. Man jobbar mycket efter erfarenhet när 
man beräknar om man kan komma ner till det målpris man måste för att tillverka en ny 
maskin. Man arbetar även aktivt mot leverantör när man försöker komma ner till sitt målpris 
och granskar dessa noggrant innan man väljer sin slutliga leverantör.    
 
Den största enskilda kostnaden i produktionen är materialkostnaden. Eftersom Brokk har lagt 
ut mycket av sin tillverkning till sina leverantörer så behöver de inte ha så många dyra 
maskiner och har på detta sätt gjort att företaget inte behöver binda upp så mycket kostnader i 
dyra anläggningstillgångar. Man har alltså inte en hög kostnadslåsning. Vill man ändra något 
kan man byta leverantör eller prova något annat tillverkningssätt. Det skulle inte vara möjligt 
om man köpt in många dyra maskiner som man skulle använda i produktionen. Det man 
möjligen låst fast sig med är vissa nyckelhydraulkomponenter. Varje produkt har en 
produktansvarig konstruktör som också ansvarar för att vårda produktkostnaden och aktivt 
ansvara för att produkten är så kostnadseffektiv som möjligt. 

4.3.5 Plats i förädlingskedjan 
Brokk är en slutproducent, inte helt olika Alimak. Brokk lägger ut det mesta av tillverkningen 
på lego och låter olika underleverantörer till dem göra jobbet. Det här ger Brokk ett större 
svängrum för alternativa metoder och i och med detta kan man få ner kostnaderna också. 
Brokk har arbetat på detta sätt ända sen starten för verksamheten. Även Brokk håller ett 
hundratal anställda med jobb utanför sitt eget företag. Själva monterar man helt enkelt bara 
ihop och testar produkterna. En stor den av marknadskontakt och försäljningen sköts av 
Brokks dotterbolag som är rena säljföretag. Brokk börjar tidigt i produktutvecklingen sitt 
samarbete med underleverantör för att på detta sätt få så god kostnads och kvalitet 
information som möjligt. 

4.4 Sammanfattning av empirin 
 Hydrauto Alimak Brokk 
Företagspresentation Tillverkar hydraul-cylindrar. 

165 anställda. 
Tillverkar kuggstångs-
drivna bygghissar. 265 
anställda. 

Tillverkar fjärrstyrda 
rivningsmaskiner. 65 
anställda. 

Grundförutsättningar 
för Target Costing 

Hård konkurrens 
Ingen egen FoU 
Korta produktlivscyklar 
Relativt få  nyintroduktioner 
Ej unika produkter 

Låg konkurrens 
FoU - Ja 
Långa produktlivscyklar 
Få nyintroduktioner 
Unik produkt 

Relativt låg konkurrens 
FoU - Ja 
Långa produktlivscyklar 
Få nyintroduktioner 
Unik produkt 

Prissättning och 
vinstkrav 

Vid marknadskontakt 
Kunden har målpris 
Långsiktigt vinstkrav 6-8 % 

Utifrån kostnader och 
marknad. Modularisering. 
Vinstkrav från ägarna. 

Marknadsbaserad 
Vinstmarginal baserad på 
Täckningsbidrag 

Kostnader och 
kostnadsreducering 

Beräknas i projektform 
Schablonmässig ABC-
kalkylering. Regelbunden 
kostnadsreducering. 
Eftersträvar synergieffekter 

STK-modellen 
Regelbunden kostnads- 
reducering, även på 
idéstadiet 

Kostnadsmål finns 
Målkostnad för nya 
produkter  
Låg kostnadslåsning 

Plats i 
förädlingskedjan 

Underleverantör Slutproducent Slutproducent 

Figur 6. Sammanfattning av empirin. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer intervjuresultaten att analyseras. Vi kommer i första hand att jämföra 
dessa mot teorin. Alltså grundförutsättningarna för Target Costing, möjligheterna och 
hindren och om värdekedjan påverkar. Men vi kommer även att jämföra företagen med 
varandra.  

5.1 Grundförutsättningar för Target Costing 
Intensiv forsknings- och utvecklingsverksamhet är en faktor som enligt Ask och Ax (1995) 
benämns som en grundförutsättning för Target Costing. Hydrauto har ingen uttalad egen 
forsknings- och utvecklingsverksamhet. Men däremot samarbetar man med kunden på ett 
tidigt stadium när de ska ta fram nya produkter. Brokk säger att man varje år lägger mellan 1-
4 miljoner på ren produktutveckling. Alimaks utvecklingsavdelning kostar 15 miljoner per år. 
Av dessa 15 går ungefär 5 till ren produktutveckling, alltså inte till förbättring av gamla 
produkter. Frågan är väl vad som kan anses vara en intensiv FoU-verksamhet. I andel av 
omsättning skulle Alimaks rena produktutveckling vara på 1,4 procent och Brokks mellan 0,4 
och 1,7 procent. Hydrauto har ingen siffra på detta. Egentligen finns det väl inget svar på den 
frågan utan det är något som varje företag får känna efter själva. Alimak och Brokk har 
kanske inget större behov av mycket produktutveckling utan de ägnar sig mer åt 
produktförbättring eller produktvård. Hydrauto är väl de som har störst behov av FoU-
verksamhet enligt oss och även om de inte har någon specifik siffra på detta anser vi att de har 
det genom att på ett tidigt stadium gå in i kundernas utvecklingsarbete.  
 
Forskningsverksamhet är en faktor som också är beroende av hur långa produktlivscyklar 
(som också är en grundförutsättning) man har och eftersom att Brokk och Alimak har relativt 
långa produktlivscyklar behöver dessa företag inte satsa så mycket på forskningsverksamhet.    
 
Enligt teorin ska konkurrenssituationen vara hög för att ett företag ska ha mest nytta av att 
använda Target Costing. Om man granskar våra tre respondenter är det egentligen bara 
Hydrauto som upplever att de har hård konkurrens. Alimak uppger sig för att vara 
världsledande och konkurrenterna är relativt små och agerar mest på lokala marknader. Brokk 
är ganska unika med sin maskin. Den största konkurrensen kommer från andra metoder som 
kan göra samma jobb. Så även här skulle alltså Hydrauto ha bäst förutsättningar för Target 
Costing. 
 
Tillverkningsprocessen ska vara komplex för att man ska ha bäst förutsättningar att lyckas 
med Target Costing. Hydrauto har ingen speciellt komplex tillverkningsprocess. Det mest 
komplexa är att man har en egen kromanläggning. Man har inga problem med att hitta 
personal som klarar av jobbet med hydraulcylindrarna. Brokk anser sig ha en komplex 
tillverkningsprocess eftersom man lägger ut nästan hela tillverkningen på lego och själva bara 
monterar ihop och kontrollerar maskinerna. Därför är det viktigt att man skapar långsiktiga 
relationer med leverantörerna så att man får en hög kvalité på deras jobb. Alimak anser att de 
har en relativt komplex tillverkningsprocess i och med att man börjar med rent järn och 
tillverkar en hiss. Men de har också en god förståelse för processen. Går man bara på den här 
förutsättningen skulle Brokk ha de bästa förutsättningarna. 
 
Unika produkter är också en av grundförutsättningarna. Hydrauto har inte alls någon unik 
produkt, det finns väldigt många andra tillverkare. Alimaks produkt är inte direkt unik. Men 
det finns andra faktorer som gör att de är världsledande. Brokks produkt är ganska unik i och 
med att det bara finns en konkurrent som gör liknande produkter.  
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Det underlättar också med många och dyra komponenter i produkterna om Target Costing ska 
vara lämpligt. Hydrauto har en materialkostnad på ungefär 45 procent av de totala 
kostnaderna. Och det anses ganska högt. Alimak har en relativt låg materialkostnad och Brokk 
en relativt hög.  

5.1.1 Prissättning och vinstkrav 
Alla tre företagen använder sig av marknadsbaserad prissättning. Hydrauto är det företag som 
vi anser har minst förutsättningar för att själv sätta priset. De styrs i hög grad av sina kunder 
eftersom att deras produkt inte är speciellt unik. Det är även lätt för kunden i Hydrautos fall 
att räkna ut hur mycket en produkt bör kosta, vilket gör att prissättningen sker mycket på 
kunden/marknadens villkor. Sen gäller det för Hydrauto att se till att vinstkravet på 6-8 % av 
omsättningen blir behållningen från deras produkter. Vilket stämmer bra in Target Costing 
som i grunden innebär att man börjar med försäljningspris minus vinstkravet och får sedan 
fram målkostnaden. För Brokk är det väsentliga vad kunden är villig att betala och 
prissättningen och vinstkravet finns med tidigt i produktutvecklingen av nya produkter. Vilket 
gör att produkten inte får kosta mer än en målkostnad att tillverka. Skillnaden mellan Brokk 
och Hydrauto är att Brokk har med beräknat försäljningspris och vinstkrav med redan i 
idéstadiet av produktutveckling, vilket dock kan bero på att Hydrauto som vi tidigare nämnt 
alltid bedriver produktutveckling tillsammans med sina kunder.  
 
Alimaks prissättning styrs från både kostnader och utifrån vad marknaden är villig att betala. 
Vilket gör att vi anser att Alimak har störst möjlighet att själv avgöra priset på sina produkter. 
Enligt Monden (1995) kan försäljningspris sättas utifrån kostnader eller genom 
marknadsprissättning och att för differentierade produkter som skiljer från konkurrenterna 
passar det bättre med kostnadsbaserad prissättning. Detta stämmer också in på Brokk men de 
har en stor indirekt konkurrens och därför mindre möjlighet att arbeta efter denna modell.      

5.1.2 Kostnader och kostnadsreducering 
Brokk och Alimak försöker förutse kostnaderna tidigt i produktutvecklingen. Alimak genom 
deras produktkonfigurator och Brokk genom att den finns med i den projektbeställning som 
fastställs vid utvecklandet av en produkt. Hydrauto beräknar kostnaderna i projektform där 
marknadssidan, konstruktionssidan, produktionssidan går igenom kostnaderna först och sedan 
kommer ekonomiavdelningen in när det ska beräknas produktkalkyler.  Fastställandet av 
kostnaderna i alla tre företag görs både utifrån ett marknadsperspektiv enligt 
vinstplaneringsmetoden och dels enligt internt kända kostnadsinformation enligt 
additionsmetoden. Alimak är det företag som vi anser ligger närmast ett användande av 
additionsmetoden enligt teorin där kostnaderna fastställs i internt känd kostnadsinformation. 
Vilket beror på att de har relativt begränsad konkurrens. Hydrauto är det företag som vi anser 
fastställer sina kostnader enligt vinstplaneringsmetoden i störst utsträckning eftersom att 
priset till stor del sätts av kunden och konkurrens är mycket hård. Brokk anser vi i störst 
utsträckning använder sig kombinationsmetoden. Man jobbar mycket efter erfarenhet när man 
beräknar kostnaderna man samtidigt måste alltid ha det pris som marknaden är villig att betala 
i åtanken när kostnaderna ska beräknas.    

5.2 Möjligheter och hinder för Target Costing 

5.2.1 Möjligheter 
Alla tre företagen har en stark koppling till marknaden vilket enligt Ax, Johansson och 
Kullvén (2002) minskar risken för att utveckla produkter som det inte råder någon efterfrågan 
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på. Hydrauto utvecklar inte själva några produkter utan samarbete med sina kunder och har på 
så sätt en totalt marknadsstyrd utveckling av sina produkter.  Alimak specialanpassar ofta sin 
produkt till kundens behov och styrs även de av kunden. Medan Brokk genom 
marknadsundersökningar har utvecklat sin produktpark för att vara anpassad till vad kunderna 
efterfrågar. Vilket gör att dessa företag har goda förutsättningar att inte utveckla produkter 
som det inte råder någon efterfrågan på.  
 
Ska man utgå från den här möjligheten har alla våra tre respondenter redan en 
produktutveckling som utgår från marknaden och de utvecklar inga produkter som de sedan 
inte kan sälja. Så den möjligheten med Target Costing kanske inte skulle bli något större lyft 
för dessa då de redan tagit vara på den möjligheten på ett annat sätt. Kostnadslåsning tidigt i 
produktutvecklingen bearbetas aktivast av Alimak genom att de satsat mycket på en 
produktkonfigurator som gör att produkten och kostnaderna tidigt redan på idéstadiet kan 
beräknas. Hydrauto beräknar även de noga före de tar på sig att leverera någon produkt som 
kräver dyrbara investeringar i form av avancerade maskiner. Brokk har löst problemet med 
kostnadslösning genom att lägga mycket av tillverkningen på lego och på detta sätt minskat 
behovet av dyra maskiner. Trots att företagen aktivt arbetar med att få bukt med 
kostnadslåsningen på ett tidigt stadium tror vi att Target Costing skulle innebära en möjlighet 
för dessa företag att minska sina kostnader.  

5.2.2 Hinder 
Enligt teorin skulle den starka marknadskopplingen innebära ett hinder för medelstora 
tillverkande företag då de inte skulle ha de resurser som krävdes för att läsa av marknaden. Nu 
tror vi inte att det skulle innebära ett hinder för våra företag. Alla tre verkar ha säljare som står 
i mycket nära kontakt med marknaden och vet vad som efterfrågas. Detta anser vi beror på att 
säljarna arbetar nära sina kunder med personlig försäljning. Att Target Costing medför att 
produktutvecklingstiden tenderar att bli långa anser vi inte skulle innebära ett så stort hinder 
för Brokk och Alimak eftersom att de har relativt långa produktlivscyklar. Att dessa företag 
dessutom i störst utsträckning använder sig av produktvård och produktförbättring snarare än 
att utveckla nya produkter talar för att utvecklingstiden inte bör bli så lång. Däremot skulle 
det kunna utgöra ett hinder för Hydrauto som har kortare produktlivscyklar. Hydrautos 
produktutveckling sker ju däremot alltid tillsammans med sina kunder och påverkas av dem.   

5.3 Påverkar värdekedjan förutsättningarna för Target Costing 
Enligt teorin ska ett företag som ligger längre ut i värdekedjan ha större möjligheter att 
tillämpa Target Costing eftersom de har en närmare kontakt med marknaden. Företag som 
befinner sig i ett tidigt stadium i försörjningskedjan skulle då ha sämre förutsättningar att 
koppla sin produktion till marknaden. Det här stämmer dock inte på våra respondenter. Brokk 
och Alimak har visserligen en bra kontakt med marknaden men Hydrauto som är en 
underleverantör har också bra information om marknaden. Eftersom de har så pass nära 
kontakt med sina kunder och är med när de utvecklar nya produkter har även de en nära 
kontakt med marknaden. Kaplan och Cooper (1999) menar att det väsentliga är att sänka de 
totala kostnaderna i försörjningskedjan vilket görs bäst genom samarbete med sina 
leverantörer. Vilket gör att stegen i försörjningskedjan integreras med varandra i större 
utsträckning och man blir mer beroende av varandra.  Vi anser dock att företag som befinner 
sig i ett tidigt stadium av försörjningskedjan har en större möjlighet att använda sig av 
vinstplaneringsmetod än av additionsmetoden eftersom att marknaden till större del 
bestämmer priset för dessa företag. Men i fall företaget i fråga har en unik produkt de 
tillhanda håller kan de mycket väl använda sig av additionsmetoden även fast de befinner sig 
tidigt i försörjningskedjan.    
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6 Slutsatser 
I vårt sista kapitel kommer våra slutsatser att presenteras. Dessa är dragna från den teori vi 
studerat och de intervjuer vi gjort. Generaliserbarheten i dessa kan diskuteras då vi endast 
undersökt tre företag.  
 
Vår slutsats är att möjligheterna och hindren för Target Costing i medelstora industriföretag 
till stor del beror på hur verksamheten ser ut. Kännetecknas företaget av många 
nyintroduktioner och korta produktlivscyklar är detta ett starkt skäl för företaget att använda 
sig av Target Costing. Eftersom att två av företagen vi studerat (Alimak och Brokk) har långa 
produktlivscyklar och få nyintroduktioner så utgör detta ett hinder för att använda sig av 
Target Costing. Är produkten unik eller speciell talar det för att företagen ska använda sig av 
additionsmetoden i fastställandet av sin målkostnad. Då utgår man från interna redan kända 
förhållanden istället för marknaden.  
 
En förutsättning för att Target Costing ska gå att använda är att man har en väl fungerande 
försäljningsavdelning som har bra marknadskännedom. Det är här det största hindret för 
medelstora företag ligger. Ett medelstort företag har inte samma resurser att använda till 
försäljning och marknadsundersökningar som krävs för att en Target Costing strategi ska 
användas. För företagen i vår undersökning var detta dock inget hinder. Resurserna verkade 
finnas. Mycket tack vara att de jobbar nära kunden genom personlig försäljning eftersom att 
produkterna är relativt avancerade. Vilket gör att försäljarna får en bra marknadskontakt.  
 
Företag som befinner sig långt ner i värdekedjan och långt ifrån marknaden minskar 
möjligheten att använda sig av Target costing. Detta eftersom att de har svårare att uppskatta 
ett pris som kunden är villig att betala eftersom att leverantören enbart ska förse kunden med 
en del av produkten och inte vet hur helhetsbilden ser ut. För företag som befinner sig långt 
ner i värdekedjan anser vi att vinstplaneringsmetoden är den mest lämpliga metoden att 
använda för att fastställa målkostnaden. Detta grundar vi på att de till större del blir påverkade 
av marknaden när de ska sätta priserna. Fast det har egentligen ingen stor betydelse om 
företaget i fråga har en unik produkt. Då skulle de lika gärna kunna använda 
additionsmetoden trots platsen tidigt i värdekedjan. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
En bra uppföljning på denna uppsats skulle vara att göra en kvantitativ studie för att 
undersöka hur situationen för medelstora företag ser ut gällande grundförutsättningarna för 
Target Costing. Det skulle även vara intressant att för framtida forsknings att studera ett 
företags hela värdekedja för att på detta sätt få en bättre förståelse för hur den ser ut. En 
fallstudie av ett företag som har implementerat Target Costing och vilka konsekvenser de har 
fått skulle också vara en bra uppföljning.  
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Intervjuguide        Bilaga 1 
 

1. Vilken befattning har du i företaget? 
 

2. Kan du beskriva er verksamhet kortfattat? 
 
- Omsättning 
- Anställda 
- Vilka produkter som tillhandahålls 

 
3. Hur ser konkurrenssituationen ut på er marknad? 

 
– Priskonkurrens 
- Marknadstillväxt 
- Teknologisk förnyelse 
- Turbulens/dynamik 

 
4. Satsar ert företag mycket forsknings och utvecklingsutvecklingsverksamhet?  

(Exempelvis andel av omsättning eller antal patent) 
 

5. Är er tillverkningsprocess komplex?  
 
- Många steg i tillverkningsprocessen? 
- Har ni en god förståelse för processen? 
- Är det lätt för nyanställda att läras upp? 

 
6. Anser ni er ha unika produkter? 

 
7. Har era produkter korta eller långa produktlivscyklar, hur ofta introducerar ni nya 

produkter? Är det nya eller förbättrade produkter? 
 

8. Har ni mycket dyra komponenter i era produkter? Kan du beskriva vilken som är er 
största kostnadspost, exempelvis personal eller materialkostnad? 

 
9. Vilka avdelningar inom företaget samarbetar under produktutvecklingen? 

 
10. Hur stor marknadsavdelning har ert företag? 

  
11. Hur kommer ni fram till ert försäljningspris? 

 
- till vilken grad påverkar kunden priset 
- konkurrenter  
- kostnader 
 

12. När sker prissättningen på era produkter? 
- Idéstadiet 
- Designstadiet 
- Tillverkningsstadiet  

 



   

13. När bestämmer ni er vinstkravet? 
- Idéstadiet 
- Designstadiet 
- Tillverkningsstadiet 
- utvärdering sker efteråt 

 
 

14. Vilka lönsamhetsmått använder ni? 
 

15. Hur gör ni för att beräkna kostnaderna vid framtagandet av era produkter? 
 

16. Vad gör ni för att inte överskrida er budgeterade kostnad? 
 

17. Kontrolleras företagets kostnader regelbundet? 
 

18. Hur arbetar ni med regelbunden kostnadsreducering? 
 

19. Arbetar ni aktivt för att redan på idéstadiet reducera kostnaderna för produkterna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Respondentlista        Bilaga 2 
 
Hydrauto AB Unit 1: Ekonomen Eva-Charlotte Fors som jobbar mycket med 
produktionsekonomin. Personlig intervju klockan 8.00-9.00, 14 april 2003. 
 
Alimak AB: Ekonomichefen Arne Morén. Personlig intervju klockan 8.00-9.00, 15 april 
2003. 
 
Brokk AB: Ekonomichefen Leif Södermark. Personlig intervju klockan 9.00-10.00, 22 april 
2003. 
 
 




