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Sammanfattning 
 
Titel: En studie om spridning av modeller  

inom produktkalkylering 
 
Författare: Hanna Celinska 

Ann Gabrielsson 
 
Handledare: Henrick Gyllberg 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Vårt syfte med studien är att finna faktorer till spridningen av kalkylmodellerna 

ABC, TC och KC. 
 
Metod: Vi har använt oss av kvalitativ undersökning och utfört intervjuer i sex 

tillverkande företag. Våra empiriska data har vi dokumenterat med 
bandinspelning samt genom att föra anteckningar.  

 
Slutsatser:  I vår studie kan vi se influenser av spridning av modellerna ABC, TC och KC i 

vår studies företag. Det har visat sig att studiens företag tillämpar ”traditionell” 
produktkalkylering med inspiration från ABC-modellen. Utifrån ett teoretiskt 
perspektiv har vi sett faktorer till spridningen av modellerna. Respondenterna 
ser TC och KC snarare som en filosofi än en konkret kalkylmodell. Vi anser att 
modellerna existerar i vissa av studien företag, även om de inte uttrycker det i 
konkreta termer.  
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Abstract 
 
Title: A study about diffusion of models in calculation of products 
 
Authors:  Hanna Celinska  

Ann Gabrielsson 
 
Supervisor: Henrick Gyllberg 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: Our purpose with our study is to find factors to the diffusion of the calculation 

models ABC, TC and KC. 
 
Method: We have used a qualitative investigation and have performed interviews in six 
 manufacture companies. Our empirical data we have documented with tape
 recorder and also by making notes.  
 
Results:  In our study we can see influences of the diffusion of the models ABC, TC and 

KC at the companies in our study. The result of our study shows that the 
companies apply “traditional” calculating of products with inspiration from the 
ABC-model. From a theoretical perspective we have seen factors to the 
diffusion of the models.  The respondents see TC and KC as a philosophy and 
not as a concrete model of calculating. Our opinion is that the models exist in 
some of the study’s companies, even if they don’t express it in concrete terms.    
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1. Inledning  
Under arbetets gång med denna uppsats har vi upplevt uppförsbackar men det har även 
funnits nerförsbackar under resans gång. Vår förhoppning är att uppsatsen ska ge läsaren en 
inblick i hur stor spridning modellerna Activity Based Costing, Target Costing och Kaizen 
Costing har i vår studies företag och vilka faktorer som påverkar spridningsprocessen. 

1.1 Bakgrund till studien 
Vi har under våra studier vid Blekinge Tekniska Högskola studerat ekonomi med inriktning 
mot ekonomistyrning och har bland annat fått kunskaper om olika verktyg att använda vid 
styrning av företag. Inom ekonomiområdet talas det om tre processer: redovisningen, 
budgeteringen och produktkalkyleringen. Inom dessa har man en tydlig arbetsfördelning 
mellan personer inom olika organisatoriska enheter, linjefunktioner såväl som inom 
ekonomifunktion. (Samuelson, 2004). Samuelson illustrerar i sin bok denna uppdelning med 
hjälp av en så kallad systembild. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figur 1. Ekonomisystemet (modifiering av en bild i RP i praktiken 1, Sveriges Mekanförbund) 
(Källa: Samuelson, 2004, Bild 1.9, s.49) 
 
Enligt Samuelson (2004) är redovisning och budgetering de mest dominerande processer för 
ekonomiarbetet inom snart alla typer av verksamheter. Produktkalkylering har en mer 
varierande roll i olika branscher. Inom verkstadsindustrin har den enligt Samuelson (2004) 
varit mycket mer betydelsefull. Ekonomistyrningen består av ett stort antal modernare 
modeller, t.ex Balance Scorecard (BSC), Just in Time (JIT), Business Process Reengineering 
(BPR) och Total Quality Management (TQM) (Lindvall, 2001). Produktkalkylering kan dels 
bestå av ”traditionella” modeller men även av modernare modeller som Acticity Based 
Costing (ABC), Target Costing (TC) och Kaizen Costing (KC). Vi fann det intressant att 
undersöka spridningen av kalkylmodellerna ABC, TC och KC och vilka faktorer som 
påverkar att företag tar dem till sig.   
 
Det senaste decenniet har det uppkommit ett behov av förändring i styrningen av svenska 
företag. Anledningen till detta beror på att konkurrensen på marknaden har ökat på grund av 
allmän globalisering, framväxt av informationsteknologi, ökning av kunskapens betydelse 

Budgetering 

Budgetuppställande 

Budgetuppföljning 

Produktkalkylering 
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Förkalkylering 
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Extern 
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samt stärkt ägarorientering (Lindvall, 2001) I slutet av 80-talet uppkom Johnson & Kaplans 
(1987) ”Relevance-Lost” debatt, som handlade om att ekonomistyrningen förlorat i relevans 
till verksamheten. Ekonomistyrningen utvecklades inte i takt med att företagens miljö 
förändrades. Debatten resulterade i att nya modeller och teorier växte fram, som ett 
komplement till den ”traditionella” ekonomistyrningen (Ewing & Samuelson, 2002).  
 
Men vissa forskare ifrågasätter de modernare modellerna i ekonomistyrningen. Boarden 
(1996) refererar till Huczynski (1993) och Holtham (1994) som menar att de modernare 
modellerna endast är en omförpackning av tidigare managementidéer. Johnson & Kaplan 
(1987) anser att modellerna som används idag var färdigutvecklade redan på 1925-talet och 
att den enda förändringen är datoriseringen av rutiner på 1960-1970 talen. Miller & Hartwick 
(2002) åsikt är att modetrenden inom styrningen uppkommer, utvidgar sig under en period 
och ersätts sedan av nya trender. Gibson & Tesone & Blackwell (2003) anser att modellerna 
kan introducera användbara idéer som företagen kan tillgodogöra sig i praktiken, även om 
själva modellen dör ut. 

1.2 Vår problemdiskussion  
På senare tid har det teoretiska intresset för den modernare ekonomistyrningen ökat (Gibson 
& Tesone & Blackwell, 2003).  Finns det något intresse att tillämpa de modernare modellerna 
i styrningen ute i verksamheten? Tidigare studier av Nehler (2001) och Nielsen & Melander 
& Jakobsen (2002), visar att modellerna sprids, men att spridningen sker långsamt.  
 
Nehlers (2001) studie om ABC-kalkylering visar att tre procent använder modellen fullt ut 
medan sexton procent tillämpar ABC i någon form. Majoritet av företagen i undersökningen 
har inte funderat på att implementera modellen och nitton procent av företagen har diskuterat 
att införa modellen.  
 
Enligt Nielsen & Melander & Jakobsen (2002) börjar företag och offentlig sektor ta till sig de 
modernare modellerna men att detta sker långsamt. Studien visar att produktionsverksamheter 
i större grad använder de modernare ekonomistyrningsverktyg än vad offentlig sektor gör. De 
anser att detta kan bero på att produktionsverksamheter har blivit tvungna att implementera 
nya styrverktyg för att bli konkurrensmässiga.  
 
Askarany & Smith (2000) har gjort en studie som riktades till tillverkande företag i 
Australien, för att undersöka spridningen av managementinnovationer i 
verksamhetsstyrningen. Författarnas utgångsteori var att förändringar bland annat i, 
tillverkningsprocessen, kommunikation och informationsteknologi ställer krav på förändring 
inom styrningen. Studien visar att spridningen av de modernare ekonomistyrningsmodellerna 
som, t.ex. ABC och TC har introducerats men att det sker väldigt långsamt. Enligt deras 
studie är orsakerna till att spridningen inte ökar: brist på lämpligt mjukvaruprogram, brist på 
information om möjliga nya lösningar, implementeringskostnad, driftskostnad, 
managementprinciper, personalens motstånd, det befintliga systemets tillräcklighet, lågt 
nyttovärde etc.  
 
En undersökning om ABC-modellen som Malmi (1999) gjort visar att ungefär femton procent 
av respondenterna angav att de hade beslutat att inte införa ABC. Två procent hade infört 
modellen men senare förkastat den. Orsakerna till införandet av modellen består bland annat 
av att det fanns behov av ett nytt system i styrningen, beslut från moderbolaget, råd från 
revisorn eller att konkurrenten använder kalkylmodellen.  
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De flesta tidigare studier som vi kommit i kontakt med, genomfördes i Norden och vi tror att 
resultaten kan ses som relevanta även för Sverige på grund av likheter mellan länderna. Mot 
bakgrund av tidigare studier som visar att spridningen sker långsamt undrar vi hur det ser ut 
idag? Innovationer dyker upp, blir populära och har relativt kort livslängd. Enligt Rogers 
(1995) följer innovationer ett visst mönster, som kan illustreras i form av en s-kurva. Var i 
detta mönster befinner sig modellerna ABC, TC och KC i vår studies företag? I styrningen av 
en organisation krävs en grundläggande förståelse för den egna organisationens situation och 
utveckling (Ewing & Samuelsson, 2002). Använder företag sig av kalkylmodellerna ABC, TC 
eller KC eller har de utvecklat kalkylmodeller för den individuella verksamheten? Varför 
anammas modellerna ABC, TC och KC? Vilka faktorer påverkar spridning av modellerna 
ABC, TC och KC i vår studies företag?  

1.3 Syfte  
Vårt syfte med studien är att finna faktorer till spridningen av kalkylmodellerna ABC, TC och 
KC. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel. Första kapitlet beskriver bakgrunden till studien samt 
problemdiskussion som mynnar ut i vårt syfte med studien. Andra kapitlet behandlar de 
metoder som vi utgått från och använt oss av i vår undersökning. Tredje kapitlet behandlar vår 
teoretiska referensram som ligger till grund för vår analys. I fjärde kapitlet sammanställer vi 
våra empiriska data som vi samlat in genom intervjuer från sex tillverkande företag. Femte 
kapitlet består av vår analys av empirin med koppling kring teorier. Sjätte kapitlet behandlar 
vår slutdiskussion, sammanfattning, våra reflektioner kring uppsatsens genomförande, samt 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet. Slutligen i sjunde kapitlet redovisar vi de referenser 
som vi använt oss av i vår uppsats. 
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2. Metod 
I följande kapitel förklarar vi hur vi gått tillväga i vår undersökning. Vi beskriver angreppssätt 
till undersökningen, urval i undersökningen, metod vid insamling av data, insamlad datas 
tillförlitlighet samt källkritik.  

2.1 Angreppssätt 
I vår undersökning använder vi oss av kvalitativ ansats vid vår insamling av data. Vid val av 
lämplig ansats kom även diskussionen upp om att göra en surveyundersökning med 
kvantitativ ansats (Lundahl/Skärvad, 1999). Men genom att istället använda kvalitativ ansats 
kan vi upptäcka så många olika företeelser som möjligt, eftersom nya frågor och förklaringar 
kan komma upp under datainsamlingens gång (Eneroth, 1987).  
 
Undersökningen består av fallstudier, vilket är vanligt vid kvalitativ ansats. Resultatet från 
fallstudier kan inte, i statistisk mening, generaliseras till att avse hela populationen. Däremot 
kan vårt resultat generaliseras till att skapa teorier, se mönster samt att utnyttja tidigare teorier 
som en referenspunkt och jämföra empirin med denna (Lundahl & Skärvad, 1999).  

2.2 Urval till vår undersökning 
Urvalet i vår studie består av sex stycken tillverkande företag i Blekinge. Antalet anställda på 
företagen varierar mellan 100 - 2 500 anställda. Vi har valt att inte rikta oss enbart till en viss 
storlek på företag, eftersom det kan vara intressant att se om storleken på företaget kan vara 
en faktor till spridningen av produktkalkyleringsmodeller. I val av företag, som skall ingå i 
vår undersökning, har vi fått uppslag av vår handledare samt sökt i källan, 
www.foretagsfakta.se. Företag som ingår i vår studie kommer vi att benämna som företag A, 
företag B etc. eftersom ett av företagen hade önskemål om att avstå från att vi använder 
företagets namn. 
 
Till att börja med försökte vi få kontakt med företag per telefon, för att fråga om det fanns 
möjlighet att besöka dem för en intervju. Vi insåg efter ett antal försök, att detta inte var 
någon bra metod, eftersom personen som vi behövde tala med oftast var upptagen vid de 
tillfällen som vi sökte henne/honom. Istället valde vi ut tretton tillverkande företag i Blekinge 
och Skåne och skickade vår förfrågan till dem via meil. Detta tycker vi var en mycket bra 
metod, eftersom mottagaren då har möjlighet att svara när vederbörande hade möjlighet och 
tid. Vi fick svar från sex av företagen att de hade möjlighet att låta oss besöka dem för 
intervjun.   
 
I vår undersökning har vi genomfört personliga intervjuer med controllern/ekonomi ansvarig 
på respektive företag, eftersom vederbörande ofta är delaktig vid utformningen av 
verksamhetsstyrningen i organisationen (Bergstrand, 2003). Vi planerade att intervjun skulle 
blir ungefär en timma lång vid varje intervjutillfälle, eftersom vi ser detta som en rimlig tid 
för intervju. 
 
Ett alternativ, som vi diskuterade, var att istället göra en fallstudie i endast en organisation 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Vi ansåg att en fallstudie inte är tillräcklig, eftersom vi vill 
komma i kontakt med så många företeelser som möjligt (Eneroth, 1987). Dessutom kräver 
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frågan ett visst antal av företag för att öka möjligheten, att finna flera faktorer till att 
modellerna ABC, TC och KC anammas, samt finna flera perspektiv på hur företagen arbetar 
med produktkalkyler.  

2.3 Insamling av data 
I undersökningen samlade vi in data genom intervjuer. Vi hade på förhand sammanställt ett 
frågeformulär med diskussionsfrågor som vi utgick ifrån vid intervjun med respondenten. Vi 
följde upp med uppföljningsfrågor, om det fanns behov av förtydligande och utveckling av 
svaren (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi anser att det var lämpligt att använda oss av intervjuer, 
vid insamling av data, eftersom intervjuerna ledde till nya frågor, som vi då kunde ställa 
direkt till respondenten under intervjuns gång. En annan orsak är att vi saknade tillräcklig 
förförståelse (kunskap) om helheten av teorin och praktiken och saknade därför möjligheten 
att formulera alla frågor på förhand. Frågeformuläret sände vi, via meil, till respondenten ett 
par dagar före besöket, för att vederbörande skulle ha möjlighet att förbereda sig inför 
intervjun. Under intervjun dokumenterade vi intervjun genom bandinspelning och 
anteckningar (Lundahl & Skärvad, 1999). Orsaken till att vi både spelade in intervjun och 
samtidigt antecknade, var att vi ansåg, att det är svårt att få med allt som sägs genom att 
enbart anteckna. Dels för att risken finns att det blir något fel vid inspelningen. Det kan bero 
på ett tekniskt missöde eller bero på ett mänskligt misstag från vår sida (Kvale, 1997). Det 
visade sig att det var bra att vi inte enbart tillförlitade oss på bandinspelningen, eftersom 
ljudet vid vissa tillfällen var väldigt dåligt. Det visade sig även, att om respondenten talade 
lågt startade inte bandspelaren inspelningen. Innan vi började intervjun frågade vi 
respondenten om hon/han gav sin tillåtelse till att vi dokumenterade intervjun med 
bandinspelning. Vid en av våra intervjuer har vi enbart fört anteckningar, eftersom 
respondenten önskade avstå från bandinspelning.  
 
Fördelen med att dokumentera intervjun med bandinspelning är att vi fått med hela intervjun 
och kan gå tillbaka och lyssna om och om igen vad som sagts, samt att allt finns med. Om vi 
enbart hade fört anteckningar finns risken att vi missat att anteckna allt som sades. Nackdelen 
med att spela in intervjun är att det ibland blev ett stort intervjumaterial att sortera.  

2.4 Datas tillförlitlighet 
En intervju kan tolkas på olika sätt. Därför kan utskriften av intervjun bli en tolkningsfråga 
(Kvale, 1997). För att vår intervjuutskrift ska få en hög tillförlitlighet har en av oss avlyssnat 
och skrivit ner intervjun. Därefter har det utskrivna materialet lästs och korrigerats av den 
andre av oss och därefter har vi skickat materialet, via meil, för att få respondentens åsikter 
om utskriften överrensstämmer med intervjun. Vi anser att våra insamlade data på detta sätt 
ger en hög tillförlitlighet.  

2.5 Källkritik 
I uppsatsen har vi använt oss av litteratur samt vetenskapliga artiklar som vi sökt efter via 
databasen Elin som finns tillgänglig på BTH:s hemsida. Vi har använt oss av tidigare 
forskning från de Nordiska länderna som Sverige, Danmark och Norge men har även använt 
oss av vetenskapliga artiklar från studier i andra länder som, t.ex. Australien och USA. Det 
bör finnas en viss medvetenhet om att företagsmiljön kan vara annorlunda mellan världsdelar. 
Resultat från studier i USA kanske inte är relevanta med svenska företagsmiljöer. Däremot 
tror vi att det är relevant att göra jämförelser mellan de nordiska länderna. 
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3. Teori 
Följande kapitel består av vår teoretiska referensram som vi kommer att använda i vår analys. 
Vi kommer att ta upp teorier om spridningen av innovationer.  Vidare kommer vi att förklara 
de modeller som ingår i vår studie samt redogöra för tidigare forskning om spridningen av 
modellerna ABC, TC och KC.    

3.1 Spridning av innovationer 
Spridningsteorin om innovationer, beskriver den typiska riktning som innovationer följer för 
att bli allmänt tillämpad. Teorin är allmängiltig för att se spridningen av innovationer och vi 
finner den relevant att tillämpa i vår studie, för att få förståelse för om 
produktkalkylmodellerna ABC, TC och KC kan benämnas som innovationer. Spridning av 
innovationer har studerats metodiskt sedan 1940-talet (Dusebbury & Hansen, 2004). Larsen 
och Ballal (2004) refererar till Rogers (1995) och Harkola (1995) och deras definition på 
innovation. Roger (1995) definierar innovation som: 
  

”an idea, practice or object that is perceived as new by an individual or other unit 
of adoption” 

 
En liknande definition har Harkola (1995) som definierar innovation som: 
 

”a technology or management concept that is new to the user.” 
    (Larsen & Ballal, 2004 s.82) 
 
Rogers (1995) beskriver spridningen som en s-kurva. Kurvan visar hur nya innovationer blir 
införda och implementerade. Teorin är även ett sätt att förutse hur praktiken kommer att 
förändras kommande decennium. Det är inte alla som inför en innovation så fort som den 
finns tillgänglig. Några söker efter och inför innovationer tidigt, några inför innovationer när 
de blivit populära, medan andra strävar efter att behålla sitt nuvarande sätt att göra saker på 
och står emot innovationen även när den blir tillgänglig. Rogers delar in mottagarna till 
innovationer i fem kategorier (se figur 2):  
 innovatörer (de första 2,5 %). Mottagare som är villiga att ta risker.   
 tidiga införare (nästa 13,5 %). Mottagaren överväger inte sina beslut kring 

tillämpningen av innovationer. 
 tidig majoritet (nästa 34 %). Mottagaren överväger sina beslut i tillämpningen av 

innovationen.  
 sen majoritet (nästa 34 %). Mottagaren anses vara skeptiska och lättpåverkade av 

grupptrycket vid beslutsfattandet. 
 eftersläntrarna (resterande 16 %). Mottagaren är ovillig och knuten till vanor.  
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Figur 2. Kategorisering av införare av innovationer (Källa: Rogers 1995, Figure 7-2, s.262) 
 
När en innovation nått kategorin sen majoritet ses den inte längre som någon innovation, utan 
istället som en standardtillämpning. Det anses inte längre vara någon innovation trots att det 
alltid kommer att finnas de som avstår från att införa en innovation, eller väljer att göra det 
enbart på grund av externa påtryckningar. En innovation kan vara otillräcklig och falla i 
stadiet, tidig majoritet eller tidigare och aldrig bli tillämpad i praktiken (Dusenbury & 
Hansen, 2004).  
 
Shapiro och Varian (1999) illustrerar också införandet av innovationer som en s-kurva. De 
delar upp innovationer i tre stadier: launch, take-off och saturation. De anser att detta är ett 
förutsägbart mönster som ett positivt feedback system följer. Vid launch är kurvan platt, 
vilket kan beskrivas som den tid det tar för innovationen att föras fram. När innovationen nått 
take-off perioden har innovationen blivit antagen och ökar radikalt tills en mättnad är nådd. 
 
Bjørnenak (1997) illustrerar även spridningen som en s-kurva men istället utifrån fyra faser: 
  Ursprunglig fas. Innovationer kommer fram från sin primära källa.  
  Spridnings fas. Snabb ökning av införare.  
  Stabiliserings fas. Största området är genombrutit. 
  Mättnadsfasen. Långsam spridning och slutet på spridningsprocessen. 

 
Enligt Rogers (1995) erbjuder en innovation en bättre lösning än redan existerande produkter. 
Den sprids med varierande hastighet och till olika stora populationer. Spridningen ska ses som 
en social process genom vilken en innovation kommuniceras genom vissa kanaler över tid hos 
medlemmarna av ett socialt system. Processen inleds med en period av relativt svag tillväxt 
som följs av en period av snabb tillväxt och avslutas med avtagande tillväxt (se figur 2). 
 
Rogers (1995) beskriver innovationsspridningsprocessen som fyra grundläggande element: 
 
1. Själva innovationen beskrivs med hjälp av fem karaktäristiska egenskaper som underlättar 
spridning av innovationer: 
 Relativa fördelar - fördel över existerande modeller. 
 Kompatibel - är lämplig i nuvarande system, 
 Komplexitet - är enkel att använda.  
 Prövbarheten – bör gå att pröva före slutgiltigt beslut.  
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 Observerbarhet - har ett positivt rykte på grund av införande och användning av andra. 
Har blivit prövat och uppskattat. 

Innovationens upplevda värde är enligt Rogers, den faktor som har störst förklaringsgrad i 
beslutsfattandeprocessen.  
 
2. Kommunikationskanalerna kan vara interpersonella eller av massmediekaraktär.  
 Massmedia fungerar bäst för att skapa kunskap och medvetenhet om innovationen. 
 Mellanpersonliga relationer är mer effektiva när det gäller acceptansen av en 

innovation.  
 
3. Tidsaspekten är en viktig del av Rogers teori. Den innebär enskilda intressenter eller 
intressentgruppers kontakt med en innovation och deras reaktion på denna. I denna process är 
samverkan mellan masskommunikation och interpersonell kommunikation viktig. Processen 
delas i fem steg. 
 Kunskapsfasen. Får kännedom om innovationen och hur den fungerar. Här söks svar 

på frågor av typen: är detta verkligen nytt eller fungerar det på samma sätt som sina 
föregångare. Denna fas är början av implementeringsprocessen och kan tänkas vara ett 
kritiskt skede med tanke på att det är nu som uppfattningen om innovationen formas. 
Det är därför viktigt att rätt information förmedlas. 

 Övertalningsfasen. Argument för eller emot söks. På denna fas formar mottagaren sin 
åsikt – positiv eller negativ – om innovationen. Här kan mottagarens kommunikation 
med massmedier som opinionsbildare ha stor inverkan. 

 Beslutsfasen. Fattar beslut om att införa eller förkasta innovationen. Intressenten har 
två valmöjligheter – acceptera eller förkasta innovationen. Massmedia kan ha inverkan 
på hur produkten tas emot hos olika intressentgrupper. 

 Implementeringsfasen. Införandet av innovationen. Denna fas inträffar när 
innovationen börjar användas. Här är information viktig.  

 Bekräftelsefasen. Beslutande om innovationens införande fastslås eller förkastas. 
Bekräftelse på att rätt beslut har fattats söks. Här är det viktigt för kommunikatören att 
uppmuntra fortsatt användning av innovationen. 

 
4. Det sociala systemet och dess natur har stor betydelse i spridningsprocessen. De normer som 
ett socialt system har inbyggda kan underlätta eller försvåra innovationsspridningens hastighet. 
Kommunikationsstrukturen, är en viktig faktor. Rogers finner olika sociala system som:  
 individ 
 informella grupper 
 organisation 
 subsystem, dvs.undergrupper inom en större grupp  

Rogers skiljer mellan centraliserade och decentraliserade spridningssystem. I det 
centraliserade systemet flödar spridningen uppifrån och nedåt i systemet, från experterna till 
användarna.  De decentraliserade spridningssystemen är styrda av innovationernas användare. 
Han anser att makten är fördelad över ett stort antal individer och innovationerna kommer 
från användarna själva på lokal basis. 
 
Spridningsprocessen kan delas in i två huvudsakliga typer. Bjørnenak (1997) delar in dem i: 
 Förflyttningsspridning, som fokuserar på hur idéer träder in i ett område utan att 

nödvändigtvis öka antalet införare.  
 Expansionspridning, som fokuserar på att innovationer införs av fler och fler, vilket 

leder till att det totala antalet av införare växer över tiden.  
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Expansion spridning delar Bjørnenak (1997) in i tvåhuvudsakliga former. Den första formen 
är smittningsformen och den andra formen är den hierarkiska formen. I den första formen sker 
spridningen jämnt och fortsätter att spridas. Viktiga faktorer i denna spridningsprocess är 
kontakten med tidigare införare samt kvalitén på kommunikationskanalerna. I den andra 
formen sker spridningen uppifrån och ner. Bjørnenak anser att spridningen går från stora 
enheter till mellanliggande enheter och vidare till små enheter. Vidare anser Bjørnenak att 
motstånd till förändring, informationsfältet och hinder är viktiga faktorer som påverkar 
spridningen av innovationer. 
 
Enligt Cross (2002) finns det tre faktorer som påverkar en spridning av ABC-kalkylen. 
Konsulter anser att det beror på: 
 att företagsledarnas insikter om att kostnaderna är en kritisk faktor för att överleva, har 

ökat.  
 att det traditionella ekonomistyrningssystemet, som huvudsakligen fokuserar enbart på 

att pressa timkostnader, är svårt att använda till många av de nya tjänster som erbjuds.  
 att i samband med att industrierna fokuserar på arbetsflöde uppkommer även 

processkartläggningen.   
 
I en studie av Bjørnenak (1997) om spridningen av ABC i Norge delade han respondenterna i 
grupper som införare av ABC eller icke-införare av ABC. Respondenter som hade 
implementerat ABC, höll på att implementera eller sa att de ville göra det klassificerade han i 
gruppen införare. Respondenter som sa att de inte var intresserade av att införa ABC eller om 
de inte ännu hade beslutat att införa ABC, klassificerades som icke-införare. 
 
En annan teori om spridningen av innovationer är systemteorin. Enligt systemteorin står alla 
delar i ett system i relation till varandra. En förändring i en del av systemet leder till ett 
övervägande av förändring i andra delar av organisationen för att systemet ska fungera korrekt 
(Askarany & Smith, 2000).  
 
Askarany & Smith (2000) anser att de styrkor som ett traditionellt kostnads- och 
ekonomistyrningssystem har, är de faktorer som hindrar spridningen av innovationer. De 
svagheter som systemet har är viktiga faktorer för att innovationer bör spridas. 

3.2 Activity-Based Costing (ABC) 
Sedan slutet av 80-talet har intresset för aktivitetsbaserad kalkylering ökat, eftersom det 
ansågs finnas brister i företagens traditionella kalkyler av självkostnadsslag, enligt forskning 
som professorerna Robert S Kaplan och Robin Cooper gjort. Enligt deras studie uppfattades 
företagens produktkalkyler som bristfälliga och att felaktiga beslut fattats på grund av 
kalkylerna (Ax & Ask, 1995). Men ABC-kalkylen har även begränsningar, t.ex. så kan 
lönsamma produkter prioriteras före kundens efterfrågan, och är inte en självklar lösning på 
företagets lönsamhetsproblem (Gerdin, 2001). Enligt (Anthony & Govindarajan, 2003) finns 
det på grund av ökad konkurrens och automatisering i tillverkningen, ett behov av förändring 
i produktkalkylsystemet för att samla in och använda kostnadsinformation.  

3.2.1 Förklaring av modellen ABC 
Vid tillämpning av kalkylmodellen ABC fördelas företagets omkostnader på aktiviteter, 
istället för, som vid självkostnadskalkyl, på kostnadsställen. Omkostnaderna kan summeras 
vanligtvis, i tio till trettio stycken aktiviteter, exempelvis inköp, montering, målning, 
förpackning, utleverans, marknadsföring etc. Genom att summera kostnaderna på aktivitet 
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istället för på kostnadsställe blir det en ökad precision i kostnadsfördelningen (Prenkert, 2001) 
(Olsson/Skärvad, 2002). Vid tillämpning av ABC modellen blir det möjligt att klargöra 
orsakerna till att kostnaderna stiger eller sjunker, eftersom kostnadsdrivarna, t.ex. antal order, 
antal artiklar, för varje aktivitet kan identifieras. Fördelningen, av aktiviteternas kostnader, till 
kostnadsbärarna görs med utgångspunkt, i hur mycket kostnadsbärarna har utnyttjat 
aktivitetens kostnad. Detta medför att överdebitering eller underdebitering av vissa produkter 
undviks (Olsson/Skärvad, 2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 3. Kostnadsfördelning vid ABC-kalkylering (Källa: Olsson/Skärvad, 2002 s.183).  
 

3.2.2 Tidigare forskning kring tillämpningen av ABC-modellen 
Nehler (2001) har gjort en kvantitativ studie som visar spridning, användning, utformning och 
implementering av ABC-kalkylen i Sverige. Han skickade en enkät till fyrahundra svenska 
verkstadsföretag med mer än femtio anställda. Svarsfrekvensen i undersökningen var 37 %. 
 
Resultatet av undersökningen visar att sexton procent har implementerat modellen i någon 
form. Av företagen som implementerat modellen, är det tre procent som har en fullständig 
användning av ABC och där kalkylen ligger till grund för redovisningsdata. Nio procent av 
användarna tillämpar modellen för att få en snabb överblick över lönsamheten och sjutton 
procent använder ABC inför strategiska beslut. Av de företag som använder ABC utnyttjar 
ofta kalkylen för budgetstyrning. Femtiosju procent av användarna, använder ABC till att 
fördela kostnadsmassan och integreras med ekonomisystemet.  
 
Majoriteten av svenska verkstadsföretag uppger att de inte har funderat på att implementera 
ABC- modellen. Femtiotre procent uppger att de aldrig diskuterat en implementering av ABC 
och fem procent har beslutat att inte använda ABC. Nitton procent av företagen diskuterar en 
implementering av modellen och två procent har förkastat ABC-modellen efter att de använt 
den.  
 

Produkter 

Resurser 
(kostnadsslag) 

Aktiviteter 
Direkta 
kostnader 

    16 



Hanna Celinska                                                   En studie om spridning av modeller inom produktkalkylering  
Ann Gabrielsson 

Nehlers studie visar att det finns ett samband mellan användandet av ABC och storleken på 
företag, nämligen att stora företag använder modellen i större utsträckning än vad små företag 
gör. Studien visar även att företag som har en kostnadseffektiv strategi gärna använder ABC-
modellen. Vidare visar studien att svenska företag har utformat ABC-systemen med färre 
aktiviteter och kostnadsdrivare än företag i de anglosaxiska länderna, samt att spridningen av 
ABC modellen är lägre i Sverige än i USA och England.         
 
Nielsen & Melander & Jakobsen (2002) har gjort en kvantitativ studie för att undersöka 
spridningen och användningen av moderna ekonomistyrningsverktyg i Danmark 2001. 
Underlaget för undersökningen består av 154 medelstora och stora verksamheter. Nielsen & 
Melander & Jakobsen ville i sin undersökning få svar på fyra faktorer: respondentens kunskap 
om verktygen, respondentens förhållningssätt till verktygen, respondentens prioritering av 
användningen och användarnas värdering av nytta. 
 
Studien visar att det finns en stor andel av respondenterna som har stor kunskap om ABC-
kalkylen, nämligen mer än åttio procent av de tillfrågade. Fyrtiofyra procent hade ett positivt 
förhållningssätt till modellen, motsvarande var det ungefär femton procent som hade ett 
negativt förhållningssätt till modellen. ABC- kalkylen anses ta för mycket tid och resurser att 
införa fullt ut, samt anses vara besvärlig att implementera. Ungefär hälften av respondenterna 
anser att modellen har låg prioritering i verksamheten. Övriga anser att modellen har en hög- 
eller medelprioritering. Detta tolkar Nielsen & Melander & Jakobsen som att verksamheter 
använder modellen eller önskar att göra i större eller mindre utsträckning, vilket kan ge en 
indikation om spridningen. Vidare visar undersökningen att strax över fyrtio procent av 
respondenterna värderar nyttan av modellen som stor, medan ungefär tjugofem procent anser 
att ABC endast har en liten nyttonivå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Malmi (1999) har gjort en surveyundersökning i Finland. Urvalet i undersökningen bestod av 
490 stora och medelstora företag. Svarsfrekvensen var 39,5 %. Resultat av studien visar att 
15,3 % av respondenterna angav att de hade beslutat att inte införa ABC. Två procent hade 
infört modellen men senare förkastat den.   
 
I studien framkommer orsaker till varför ABC-modellen har införts i de undersökande 
företagen. Orsaker till införandet är:  
 
 nuvarande system är inte tillförlitligt.  
 nuvarande system är inte användbart till styrning. 
 uppdatering av informationssystem. 
 konkurrenter använder ABC. 
 övriga fördelar för företagets avdelningar/enheter.  
 processorganisationen behöver ny redovisning. 
 beslut från moderbolaget/huvudkontoret. 
 ville prova nytt verktyg.  
 råd från revisor/konsult.       

3.3 Target Costing (TC) 
Target Costing, även kallad målkostnadskalkylering utgör grunden i japansk cost 
management. Modellen har funnits i Japan i ungefär 30 år. Målkostnadskalkylering är inte 
någon strikt metod, utan bör betraktas som en process (Ax & Ask, 1995). Modellen 
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introducerades för första gången i början på 1960-talet i Japan och har sedan dess fått stor 
uppmärksamhet i USA och Europa (Nielsen & Jakobsen & Melander, 2002). 
 

3.3.1 Förklaring av modellen TC 
Modellen bygger på följande samband: 
 

Försäljningspris - Vinstkrav = Målkostnad 
 
Processen är uppbyggd av olika moment. Den inleds av fastställande av försäljningspris 
(”Target Price”). Det görs normalt på basis av särskild marknadsundersökning. Därefter följer 
fastställandet av vinstkrav (”Target Profit”), vilket görs med utgångspunkt från företagets 
strategiska vinstplanering. I nästa steg fastställs målkostnaden (”Target Cost”). Målkostnaden 
är den kostnad till vilken produkten måste tillverkas vid givna försäljningspris och vinstkrav. 
När målkostnaden tagits fram skall den uppnås. Det är det sista momentet i processen. 
Målkostnaden sätts alltid på en nivå, som ligger under den nuvarande kostnaden, och skalll 
endast vara möjlig att nå genom kostnadsreducerade åtgärder (Ax & Ask, 1995). Modellen 
kan illustreras på följande sätt: 
 
PRODUKTUTVECKLING        STRATEGISK          TILLVERKNING          MARKNAD 
                                                         PLANERING                                        
                                                                                                       
                                                    1. Försäljningspris                                       1. Fastställande av                  
                                                                                                                          försäljningspriset                      
                                                                                                                                                           
                                                     2. Fastställande av                                                                                             
                                                          Vinstkrav 
 
 4. Värdeanalys          4. Nuvarande  
                                        kostnad        
                                                    3. Fastställande av 
                                                           Målkostnad                                           6. Försäljning och            
                                                                                                                              distribution 
                    
                                                                                            5. Tillverkning  
                                                                                                 påbörjas - 
                                                                                            Kaizenkalkylering  
                                                  4. 
                                                

 Ej uppnådd      Uppnådd            
 
 
Figur 4. Principskiss över målkostnadsprocessen (Källa: Ask & Ax, 1995, s.126) 
 
Figuren visar även samband mellan TC och KC. Förklaring av KC kommer längre fram i 
detta kapitel.  
 
Ax & Ask refererar till Sakurai studie som visar att ca 80 % av de största japanska företagen 
arbetar med Target Costing – modellen. Modellen tillämpas inte enbart vid framtagning av 
nya produkter, utan används även vid förändringar i redan existerande produkter. Studien 
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visar vidare på att målkostnadskalkylering används mest frekvent i företag med intensiv 
forsknings- och utvecklingsverksamhet, unika produkter, komplicerade 
tillverkningsprocesser, korta produktlivscykler, många nyintroduktioner och höga 
utvecklingskostnader (Ax & Ask, 1995). Ax & Ask refererar vidare till Katos rapport där 
beskrivs problemen och svårigheterna med modellen. Enligt författaren till de frekvent 
förekommande kan räknas: för hård press på produktutvecklare, för hård press på 
leverantörer, alltför stark marknadskoppling. Katos förklarar här att, trots att kalkylens starka 
koppling till marknaden resulterar i reducering av den marknadsmässiga risken, finns det stor 
risk att företagen för snabbt beslutar om nedläggning och utveckling av produkter (Ax & Ask, 
1995). 

3.3.2 Tidigare forskning kring tillämpningen av TC-modellen 
Nielsen & Melander & Jakobsen (2002) visar i sin studie att de flesta av undersökta företagen 
har lite kunskap om TC. Orsaker till detta kan enligt författarna vara flera, bland annat: 
begreppet har ej varit omdiskuterad i relevanta media och tidsskrifter i samma omfattning 
som andra modeller av typen ABC eller BSC. Författarna konstaterar vidare att 
undersökningens respondenter visar generellt negativt förhållningssätt till modellen. 
Resultatet bör ses som följd av låg kunskap om modellen. En annan slutsats är att modellen 
inte användes inom offentlig sektor, banker och försäkringsfirmor. 
 
Bernard Pierce (2002) skriver i sin studie att TC används i mycket bred utsträckning i 
näringslivet i Japan, inkluderad alla bilindustrier. Enligt Pierce har det visat sig i tidigare 
undersökningar att modellen kännetecknas av hög popularitet även i USA.  Modellen sägs sig 
vara mera populär än andra omdiskuterade modeller.  40 % av amerikanska företag använder 
TC i verksamhetsstyrningen, men modellen visar sig vara mindre populär i Europa.   

3.4 Kaizen Costing (KC) 
Kaizenkalkylering är i likhet med målkostnadskalkylering en process, varför det inte finns ett 
sätt arbeta genom den. Modellen är väl utbredd i Japan. (Ax & Ask, 1995) 

3.4.1 Förklaring av modellen KC 
Modellen bygger på princip om ständig förbättring, vilket innebär att kontinuerligt sökande 
efter och genomförande av små förbättringar, så kallade vardagsrationaliseringar. Modellen 
vanligen kombineras med TC. Målkostnadskalkylering handlar om reducering av kostnader 
när produkten ännu befinner sig under utveckling medan i kaizenkalkylering handlar det om 
att arbetet med kostnadsreducerande aktiviteter påbörjas snart efter att tillverkningen av nya 
produkter inletts och fortsätter under tillverkningsprocessen.  
 
Arbetet med kaizenkalkylering innebär i praktiken, att vid ingången av en viss period sätts ett 
eller flera kostnadsmål, som vid periodens slut skall uppnås. Föregående periods kostnadsmål 
utgör utgångspunkt vid bestämningen av kostnadsmålet. I nästa steg ställs krav på 
kostnadsförbättring. Skillnaden mellan dessa poster utgör Kaizenkostnaden. Processen kan 
illustreras på följande sätt: 
 

Nuvarande kostnad – Kostnadsförbättring = Kaizenkostnad 
 
Denna analys genomförs vid varje periods början och innebär kontinuerligt reducering av 
kostnader. Detta försöker man uppnå genom att ställa formella krav på kostnadsreducerande 
åtgärder. (Ax & Ask, 1995) 
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3.4.2 Tidigare forskning kring tillämpningen av KC-modellen 
Nielsen & Melander & Jakobsens (2002) studieresultat visar starka likheter mellan TC och 
KC. De flesta av de undersökta företagen har mycket liten kunskap om och generellt negativt 
förhållningssätt till modellen.  Enligt författarna har KC inte varit omdiskuterad i relevanta 
media och tidsskrifter i samma omfattning som andra modeller av typen ABC eller BSC.  

3.5 Sammanfattning av teorikapitel 
Detta kapitel har beskrivit innovationsspridningen över tiden utifrån tre forskares perspektiv. 
Rogers (1995), Shapiro & Varian (1999) och Bjørnenak (1997) beskriver spridning av 
innovationer över tiden som en s-kurva, vilket är ett sätt att kunna förutse hur praktiken 
kommer att förändras kommande decennium. Rogers (1995) delar in mottagarna till 
innovationer i fem kategorier. Shapiro & Varian (1999) delar upp s-kurvan i tre stadier och 
Bjørnenak (1997) illustrerar s-kurvan utifrån fyra faser.  
 
Spridningsprocessen beskrivs utifrån fyra forskares perspektiv. Processen vid spridning av 
innovationer beskriver Rogers (1995) utifrån fyra grundläggande element. 

1. Själva innovationen som har fem karaktäristiska egenskaper: relativa fördelar, 
komplexitet, prövbarhet och observerbarhet. 

2. Kommunikationskanaler. 
3. Tidsaspekter. 
4. Det sociala systemet. 

 
Bjørnenak (1997) delar in spridningsprocessen i förflyttningsspridning och expansion 
spridning. Förflyttningsspridning innebär att idéer uppkommer utan att det ökar antalet 
införare. Expansion spridning innebär att idéer införs av fler och fler så att antalet införare 
växer över tiden. Den delas vidare in i smittnings- och hierarkiska formen.  
 
I en studie av Bjørnenak (1997) delades respondenterna in i två grupper: införare och icke-
införare. Gruppen införare bestod av respondenter som hade implementerat ABC, höll på att 
implementera eller sa att de ville implementera modellen. Gruppen icke-införare bestod av 
respondenter som sa att de inte var intresserade av att införa ABC, och de som ännu inte 
beslutat att införa ABC.  
 
Askarany & Smith (2000) ser ett samband mellan traditionellt kostnadssystems styrkor och 
svagheter och spridningen av innovationer. Styrkorna med traditionellt kostnadssystem är 
faktorer som hindrar spridningen av innovationer. Svagheter med traditionellt kostnadssystem 
är faktorer för att innovationer bör spridas. Askarany & Smith (2000) ser även spridning av 
innovationer enligt systemteorin, som innebär att en förändring i systemet leder till ett 
övervägande av förändring i andra delar av organisationen. 
 
Vidare har kapitlet behandlat, kalkylmodellerna ABC, TC samt KC. Vi har förklarat 
modellernas innebörd samt redogjort för tidigare forskning kring modellerna. 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras våra data. Empirin är insamlad genom att vi besökt sex 
tillverkande företag, där vi intervjuat personer som arbetar med produktkalkylering i 
respektive företag. Respondent under intervjun kan vara controller, 
ekonomiansvarig/ekonomichef eller VD. 

4.1 Företag A  
Företag A tillverkar fiskerullar, men är även ett säljbolag som säljer fiskeprodukter från 
företagsgruppen i vilken även Företag A ingår. Två tredjedelar av omsättningen består av 
tillverkade produkter som säljs till systerbolag inom koncernen och resterande del består av 
försäljning till den svenska marknaden. Tillverkningssortimentet består av 150 olika varianter 
av fiskerullar. Företaget har 220 anställda. Respondentens befattning på företaget är 
ekonomiansvarig. Företagets strategi är att vara kostnadseffektiva för att kunna ha 
tillverkningen kvar i Sverige. Ute mot kunden tillämpas differentiering, dvs. den upplevda 
nyttan av produkten, produktegenskaper och varumärket i sig, är de faktorer som spelar roll 
vid prissättningen av produkten. Företag A är inte intresserade av att ingå i priskrig på 
marknaden. Respondenten säger: 
 

 ”Man får det man betalar för.”  
 
Företaget riktar sig till specialiserade fiskare som vill ha produkter av hög kvalité. Man antar 
vidare att söndags fiskare som är medvetna om sin utrustning tar efter. Företag A jobbar 
stenhårt med kostnadseffektivisering. För att minska på kostnaderna har stor del av 
tillverkningen, av låga volymer, flyttats till Kina, eftersom dessa produkter är olönsamma att 
tillverka i Sverige, i dagsläget. Andra sätt att minska på kostnaderna är att finna alternativa 
material och andra leverantörer. Företaget är marknadsledande. De flesta konkurrenter, när 
det gäller tillverkning, finns i Kina. Som säljbolag är Företag A marknadsledande för sina 
egna och övriga produkter som offereras inom de förda varumärkena. Man är dock medveten 
om att det finns andra starka konkurrenter i Norden men Företag A:s varumärke har en 
mycket stark position på marknaden. 

4.1.1 Företag A:s kalkylmodell 
På företaget använder man självkostnadskalkyl. Produktionen är indelad i kostnadsställen, kst, 
som bygger på olika förädlingsprocesser som produkterna går igenom. MO - pålägg fördelas 
på minsta möjliga komponent. Varje produkt har sin egen kalkyl som visar olika 
förädlingssteg som produkten går igenom. Vid fördelning av MO - pålägg används samma 
procentsats för varje produkt. Som fördelningsnyckel för overheadkostnader används 
maskintimmar. 
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Figur 5. Exempel på en produkts uppbyggnad (Källa: Företag A, 2005) 
 
Exempel på produktkalkyl: 
 

            dM (material + MO) 
Kostnadsställe 1.       Förädling Tid, Lön, Soc. avg. 
             OH – rörlig och fast maskinkostnad (kst egen budget samt staber) 
Kostnadsställe 2.       Förädling Tid, Lön, Soc. avg. 
             OH – rörlig och fast maskinkostnad (kst egen budget samt staber) 
Kostnadsställe 3.       Förädling Tid, Lön, Soc. avg. 
             OH – rörlig och fast maskinkostnad (kst egen budget samt staber)  
Kostnadsställe 4.       Förädling Tid, Lön, Soc. avg. 
             OH – rörlig och fast maskinkostnad (kst egen budget samt staber) 
_____________________________________________ 
  Självkostnad 
 
Varje kostnadsställe har sin egen budget. Overhead kostnaderna täcker kostnader för 
övergripande staber som central ledning, personalavdelning, ekonomi, etc. AFFO termen 
används inte på företaget, men innehållet finns. Produktkalkylen finns inbyggd i SAP – 
affärssystem, dock görs påläggsberäkningar i Excel, i vilken volym och produktmix vägs in.   
 
När det gäller säljprodukter så är produktkalkylen mycket enklare. I den finns det bara i regel 
fyra poster: pris från leverantör, frakt, tull samt administrationskostnad.   
 
Syftet med kalkylmodellen är att använda den som bas för internprissättning till systerbolag 
inom företagsgruppen. Priset till externa kunder baseras på nyttan och positioneringen av 
produkten, dvs. vad konsumenten är beredd/villig att betala. Prissättningsfaktor till den 
externa marknaden består av kvalité, produktens upplevda värde, status på produkten och 
varumärke. Kalkylen används även för att mäta effektivitet, rationaliseringsgrad, utvärdera 
kostnadsmålen, lagervärdering samt att sätta ribban för nästa budgetperiod.  
 
Positivt med nuvarande kalkylmodell är att den fungerar bra och företaget har stor nytta av 
den för att följa upp effektivitet i produktionen kalkylen gör det enkelt att kommunicera 

Produkt 1 

Komponent  

Modul  

Modul  

Modul Komponent  

Komponent  

Komponent  

Komponent  

Komponent  
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rationaliseringsmått. Tack vare kalkylen som återspeglar verkligheten jobbar man med stor 
tydlighet. Produkten bryts ner till minsta beståndsdel, vilket ger tillräckligt bra information. 
Respondenten delar modeller enligt följande skala: 
 
 
 
Enkla modeller                                Lagom detaljerade                                Extremt detaljerade                                       
                                                  modeller; Företag A:s modell                     modeller; t.ex. ABC                        
 
Figur 6. Illustration av var Företag A:s  modell finns på detaljeringsskalan (Källa: Företag  A, 
2005). 
 
Nackdelar med modellen är att den är resurs- och tidskrävande både när det gäller att skapa 
kalkylen och upprätthålla den.  
 
Någon större förändring i kalkylmodell har inte genomförts och inte planerats. År 2001 bytte 
företaget affärssystem till SAP och byggde då in en liknande modell som den företaget 
tillämpat tidigare. Företaget har inte diskuterat att implementera någon annan modell, istället 
utförs ständiga förbättringar av den befintliga kalkylen. Förbättringar görs för att öka 
precisionen i beräkningarna. Företagets nuvarande kalkylmodell bygger på grunder som lades 
på 1950 – 1960 talet av verkstadsindustrierna.  

4.1.2 Alternativa kalkylmodeller 
Kunskaper om innovationer skaffar sig respondenten genom affärssystemets 
användarförening samt diskuterar med andra personer om hur produktkalkyleringen kan 
förbättras. Respondenten har goda kunskaper om modellerna ABC, TC och KC.  
Vederbörande anser att ABC är mycket bra, men ser dock att kostnaden att implementera och 
driva denna modell överväger nyttan för Företag A. TC och KC används på företaget inom 
produktutveckling. Man utgår från produktens egenskaper, placerar produkten inom en 
prisklass samt gör beräkningar av standardkostnad för den tänkbara produkten och tar fram 
resultat. Utifrån beräkningarna analyserar man om produkten är lönsam att börja tillverka 
samt om den kan tillverkas till lägre kostnad.  

4.2 Företag B  
Företag B tillverkar karossdetaljer till bilar, t.ex. huvar, dörrar etc. framförallt till 
reservdelsmarknaden. Företaget har 160 anställda. Respondenternas befattningar i företaget är 
IT- och analysansvarig och redovisningsansvarig. Strategin som företaget tillämpar är 
differentiering, ”att hitta sin egen nisch”. Största konkurrensen är egentligen kunden, 
eftersom de tillverkar produkten och när kunden inte har möjlighet att fortsätta 
serieproduktionen så tar Företag B över tillverkningen av karossdetaljer. Kunden har 
möjlighet att producera komponenten om de har kapacitet och det blir även billigare, eftersom 
de tillämpar storproduktion. Annars finns det endast tre till fyra konkurrenter i Europa som 
tillverkar produkter till bileftermarknaden.   

4.2.1 Företag B:s kalkylmodell 
Företaget kalkylmodell bygger på pålägg och självkostnad som beräknas på budgeterade 
värden vid årsskiftet. Detta används genomgående för kommande år. Syftet med kalkylen är 
att använda den till: prissättning, att analysera vilka produkter som är lönsamma, om företaget 
behöver effektivisera och om det finns behov av att prisförhandla. Företag B tillverkar korta 
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serier av produkten. En produkt som Företag B ska producera måste de ha möjlighet att 
tillverka i 15 år, eftersom det ska finnas reservdelar till bilar under denna tid. När företaget 
och kunden kommit överens om affären görs en självkostnadskalkyl med vinstpålägg.  Priset 
till kunden är fast. Under åren kan det bli höjningar på Företag B:s inköpspriser. Då får de 
omförhandla om priset till kunden, försöka effektivisera produktionen eller hitta andra 
lösningar t.ex. flytta tillverkningen till någon annan leverantör som kan producera detaljen 
billigare än vad Företag B kan göra. Alltså köpa detaljen istället för att tillverka den själva. 
Ibland får företaget ett målpris men kalkylerar ändå med självkostnadskalkyl. 
 
Positivt med självkostnadskalkylering är att man räknar ett standardpålägg på alla artiklar, är 
enkelt att räkna, branschen använder den och det blir då lätt att jämföra med konkurrentens 
omkostnader. Företag B tillämpar öppna kalkyler så att kunden kan se och lätt förstå hur 
priset räknas fram. Negativt är att kalkylen inte ger exakt kostnadsfördelning per produkt, 
men totalt sett blir det ändå en rättvis fördelning på kundernas hela sortiment. 
 
Företaget har inte funderat på att byta kalkylmodell, eftersom den nuvarande ger en 
tillräckligt klar bild av kalkyleringen, samt att hela branschen använder modellen. Nyttan av 
modellen är att utläsa om Företag B täcker sina kostnader, med förutsättning att budgeten 
ligger rätt och att ta beslut om vilka kunder som är lönsamma.  

4.2.2 Alternativa kalkylmodeller 
Respondenterna har till viss del kunskap om ABC, TC och KC. Kunskapen om modellerna 
har de från sina studier vid högskola. På sätt och vis tillämpas TC i företaget idag, eftersom 
det sätts ett målpris på produkten. Respondenterna anser att ABC-kalkylering inte hade 
fungerat på Företag B. Det är för mycket arbete med modellen, enbart för att få det lite bättre 
jämfört med vad det skulle ge företaget.  Det finns alltid en balansgång om hur långt ner 
kostnaderna ska fördelas. Allt måste rapporteras och mätas på alla olika ställen. Men säljarna 
vill ju ha så låga pålägg som möjligt, så visst har det uppkommit diskussioner om en 
förändring i kalkylsystemet. Om det kommer krav från kunden blir de tvungna att införa 
ABC-kalkylen. Men respondenterna anser att nuvarande kalkylsystem ger en rättvis bild i 
Företag B:s produktionsbransch.  

4.3 Företag C 
Företag C tillverkar produkter som list, golv, panel och emballage och erbjuder ett 
fullsortiment som består av ungefär 1 000 artiklar. Företaget har ungefär 250 anställda. En av 
respondenternas befattning i företaget är controller och en är IT-ansvarig med vissa 
ekonomiska uppgifter. Företagets strategi är i större grad differentiering än 
kostnadseffektivitet, samt att vara fullsortimentsleverantör av högkvalitetsprodukter. Detta 
uppnås genom att kunna erbjuda fullt sortiment av produkter, välutvecklad logistik samt 
service så nära kunden som möjligt. Men kostnadsmedvetenhet är även det en del av 
företagets strategi. Konkurrensen på marknaden märks mer eller mindre ständigt.  

4.3.1 Företag C:s kalkylmodell 
Företagets kalkylmodell kallas av respondenter för traditionell självkostnadskalkyl.  
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Figur 7. Företagets självkostnadsmodell (Företag C, 2005). 
 
VD och IT-ansvarig har tillsammans arbetat fram kalkylmodellens grunder i form av en 
kalkylmall i Excel. Grundmodellen byggdes för ca 15 år sedan. Den uppdateras i september 
varje år samt vid start av produktion av nya produkter. Modellen är uppbyggd på följande sätt: 
Produktionen är uppdelad i olika linjer/stationer där varje station är separat kostnadsställe (ca 
24 aktiviteter), där alla kostnader konteras. Modellen utökas med fler kostnadsställen 
efterhand som företaget investerar i t.ex. nya maskiner.  
   
Syftet med modellen är att fasa ut icke lönsamma produkter, att stämma av hur självkostnaden 
ligger i jämförelse med prislistan, att användas till lagervärdering samt att ta fram 
täckningsbidrag per produkt och kund/-kundgrupp. Respondenterna anser att kalkylen blir 
viktigare och viktigare. Den är en bra förutsättning att få rätt resultat och redovisning. 
Revisorer kräver att företaget ska motivera lagervärdena och visa hur man kommit fram till 
siffrorna, eftersom lagerbiten har en stor resultatpåverkan på företaget. Företaget anses ha en 
stor nytta av kalkylmodellen. 
 
Positivt med kalkylmodellen är att den är relativt enkel, ger en kostnadsmedvetenhet och ger 
en bra efterkalkyl. Negativt är att det är tungt att förändra basdata, att det är ett tidskrävande 
arbete med kostnadsfördelning, att det är problem att lära andra hur kalkylmodellen fungerar. 
I produktionen tillkommer nya linjer och kräver ständiga tidskrävande uppdateringar.  
 
Företaget befinner sig under implementeringsfasen av ett nytt affärssystem, Navision Attain. I 
systemet finns det möjlighet till standardkostnadsberäkning. Genom att lägga in kalkylen i det 
nya affärssystemet får man mera automatik i arbetsrutinerna samt kontinuerliga och aktuella 
uppdateringar. Företag C har inte funderat på att implementera någon ny modell utan väljer 

Lagervärde 
Självkostnad 

Försäljningspris 
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istället att göra förfiningar i nuvarande kalkyleringsmodell. Men väljer att ha den ursprungliga 
basen kvar. Största delen av kostnaden ligger i råvaran, så frågan är hur långt ner ska man 
fördela de andra kostnaderna. 

4.3.2 Alternativa kalkylmodeller 
Respondenterna skaffar sig kunskaper om innovationer inom området produktkalkylering via 
kurser och tidigare utbildningar. Respondenterna anser sig ha kunskap om ABC till stor del 
och anser sig ha ingen kunskap alls om TC och KC.  Respondenterna åsikter om ABC-
modellen är att den är för detaljerad.  

4.4 Företag D 
Företag D tillverkar komponenter i gjutgods till fordonsindustrin och verkstadsindustrin. 
Tillverkningen utgörs av 80 % till fordonsindustrin och 20 % till övrig verkstadsindustri. 
Företaget har ungefär 120 anställda. Respondentens befattning i företaget är VD samt 
delägare. Vederbörande har en lång erfarenhet inom industri, nästan 50 år. Strategin som 
företaget tillämpar är att lyssna av marknaden och ta lärdom av det och utifrån marknaden 
korrigera sitt sätt att arbeta. Att identifiera kunder, hitta rätt kunder och lämplig 
produktionsutrustning samt att utveckla organisationen och personalen. Företaget försöker att 
vara konkurrenskraftig genom att tillverka kvalitetsprodukter till bästa pris. 
Fordonsmarknaden är en av världens mest konkurrensutsatta med konkurrenter i hela världen. 
Företag D är en av de ledande aktörerna i Norden. Respondenten anser att de ser sina 
Nordiska konkurrenter som partners för att utbyta erfarenheter med. De stora konkurrenterna 
finns framförallt utanför Norden. 

4.4.1 Företag D:s kalkylmodell 
Företagets kalkylmodell är uppbyggd av olika delar: 
 första delen består av direkt material, fraktkostnader samt MO pålägg. 
 andra delen består av förädlingsbearbetningen som är uppdelad i olika operationer. 
 tredje delen består av legoarbeten dvs. arbete som köpts av andra tillverkare, samt MO 

pålägg. 
 fjärde delen består av övrigt som omfattas av kassationer och justeringskostnader, AO- 

och FO pålägg samt vinst och riskpålägg. 
Vid investeringar i samband med större produktprojekt används en mer detaljerad 
kalkylmodell med flera olika kostnadsslag, för att ta fram och se produktens lönsamhet och 
investeringens pay-offtid. Syftet med produktkalkylen är att använda den som underlag för 
prissättning och för kostnadskontroll. 
 
Positivt med kalkylmodellen är att det visat sig fungera bra, den visar tydligt de olika delarna 
och är enkel att använda. Respondenten säger: 
 

”varför ändra ett vinnande koncept” 
 
 
Negativt har varit att det tog tid att räkna fram produktens självkostnad, men nu har företaget 
lagt upp kalkylmodellen i ett excelprogram. Respondenten anser att nyttan av 
självkostnadskalkylen är stor. Företaget har inte gjort några stora förändringar i 
kalkylsystemet, eftersom modellen fungerar bra och är väl inarbetad. Faktorer som var 
avgörande i val av kalkylmodell var att den ger träffsäkerhet, är lämplig för företaget, är 
lättarbetad och enkel samt att den är väl inarbetad.  
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Företaget har tidigare diskuterat att implementera någon annan kalkylmodell, men valde att 
avstå, eftersom de inte har hittat något som är mer funktionellt än nuvarande kalkylmodell. 
Den modell som de funderade på att implementera var ABC-kalkylmodellen, men väljer 
istället att kontinuerligt göra mindre förändringsarbeten. 

4.4.2 Alternativa kalkylmodeller 
Ekonomiavdelningen på företaget skaffar sig kunskaper om innovationer inom området 
produktkalkylering genom att läsa branschtidningar, genom kontaktnät som kunder, 
leverantörer, intressenter samt genom revisorn. Respondenten har viss kunskap om 
kalkylmodellerna ABC, TC och KC men saknar fördjupade kunskaper om modellerna. 
Företaget anses sig inte ha någon nytta av kalkylmodellerna ABC, TC och KC, utan föredrar 
att göra små förändringar i befintlig kalkylmodell. 

4.5 Företag E  
Företag E tillverkar mattor. I Ronneby tillverkas homogena plastgolv. Koncernen har 8 000 
anställda varav 650 finns i Ronneby. En av respondenternas befattning är controller sedan åtta 
år tillbaka och en respondents befattning är produktionscontroller. Företagets strategi är både 
kostnadseffektivisering och differentiering, eftersom respondenterna anser att det inte går att 
tillämpa enbart en av dem. Konkurrensen på marknaden är ganska tuff, speciellt på trä-sidan. 
Företag E i Ronneby har lyckats hitta sin nisch genom att specialisera sig på att tillverka 
kvalitetsgolv. 

4.5.1 Företag E:s kalkylmodell 
Inom produktkalkylering använder företaget sig av självkostnadsmodell. Varje produkt 
belastas med de aktiviteter som den kräver. Omkostnader fördelas på produkter i form av 
pålägg. Respondenterna anser att den kan ses som ABC inspirerad. På företaget används R3-
affärssystem med inbyggd standardkalkyl. 
 
 
Råvara                                                          Standard                                            Halvfabr. 
Lön 
Omkostnader                                                kostnad                                             lön, råvara, 
                                                                                                                             omkostnader 
 
 
 
                                         

             Diff (+, -)                   Diff (+,-)    
 
Figur 8. Företag E:s R3-system (Källa: Företag E, 2005). 
 
Företaget är uppdelat i olika resurser och inom dessa följer de upp differensen. Att följa upp 
differensen inom olika resurser är nyckeln till kostnadskalkylering. På företaget sätts det upp 
budgeterade mål och kalkylen är en hjälp för att målen ska kunna uppnås. Det är viktigt att 
målen uppnås och resultaten används till att ge en ingående diskussion bland medarbetarna. I 
regel finns det ett marknadspris som man försöker uppnå genom att pressa råvarupriser, om 
det inte finns möjlighet att pressa övriga kostnader. Respondenter tycker dock att de inte 
jobbar med en konkret TC- eller KC-modell. Modellerna TC och KC ser respondenten snarare 
som en filosofi.   

 
Resurs 1 

 
Lager 

 
Resurs 2 
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Kalkylen används som budgetunderlagg och till prissättning. Respondenten säger: 
 

”Det är det man har att mäta sig mot.”  
 
Modellen är ett mycket bra styrinstrument. Det är lätt att utläsa från kalkylen hur mycket 
maskintid som varje produkt kräver. Kalkylmodellen är ganska komplex, eftersom den är 
uppbyggd av många steg/aktiviteter (ca 40 stycken). Varje aktivitet innebär en 
produktionsprocess och har en egen kalkyl.  
 
På företaget använde man liknande kalkyleringsmodell tidigare. Man använde sig av Movex- 
affärssystem men implementerade R3-affärssystemet år 1998, eftersom Movex var utslitet. 
Implementeringen av R3 tog ett år. Idag är inköp, produktion, ekonomi och planering 
sammankopplade till systemet. En av orsakerna till att man implementerade systemet var att 
hela koncernen skulle ha ett och samma system. Man ville även ha bättre kontroll på saker. 
Systemet används mycket för att följa upp tillverkningen och förbättra där det behövs vid 
behov. På marknaden råder hård konkurrens och det är svårt att motivera prishöjningar. 
Förändringen inom hela koncernen skedde i olika etapper och idag använder nästan hela 
koncernen sig av samma system. 
 
Förändringen i kalkylsystemet har medfört kostnadseffektivisering, snabbare 
informationsspridning, daglig uppföljning. På produktionssidan har man fått bättre förståelse 
för siffror och det ekonomiska. Respondenten säger: 
 

”Idag vet vi vad resultatet blir imorgon.”  
 

Det är svårt att säga om nyttan med förändringen i kalkylsystemet uppvägt kostnaderna som 
förändringen medfört. Respondenterna var inte direkt inblandade i förändringsarbetet och vet 
inte exakt hur mycket det kostade.  

4.5.2 Alternativa kalkylmodeller 
Kunskaper om innovationer inom området kalkylering införskaffas utifrån verksamheten och 
de behov som uppstår. Respondenter har ganska mycket kunskap om ABC och relativt lite om 
TC och KC. Det positiva med ABC är att flödet kan följas noggrant, nästan för noggrant. 
Negativ med innovationer är att få organisationen med sig, att förmedla till andra att det finns 
ett behov av att ha något så stort och arbeta med, att skapa förståelse för och nyttan av 
modellen hos sina medarbetare. Respondenter anser att implementering av ABC skulle bidra 
till och förtydliga fokus på vad som driver kostnader.  

4.6 Företag F  
Företag F tillverkar karosskomponenter. Företaget har 2 492 anställda i. Respondenterna är 
ansvariga för internredovisning och produktkalkylering. Företaget strävar efter att vara 
kostnadseffektivt. Respondenter säger: 
 

”Har vi fokus på våra kostnadsdrivare och följer upp materialdifferenser är vi 
kostnadseffektiva” 

 
(Kostnadsdrivare är kostnadsmassa dvs. personal och materialinköp) 
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Företaget strävar även efter differentiering, dvs. visa för andra motsvarande enheter inom 
företagsgruppen att vi är bäst på det de gör. Konkurrensen mellan biltillverkarna är jättehård. 
Om moderbolaget säljer bra med bilar får vi också god sysselsättning. Företaget konkurrerar 
även med andra som gör pressning och delsammansättning inom koncernen. 

4.6.1 Företag F:s kalkylmodell 
Innehållet i företagets produktkalkylering motsvarar det som alla andra gör inom 
företagsgruppen. De känner sig hårt styrda och måste samordna sitt system med hela 
företagsgruppen. Företagets kalkyl införs i centralsystemet där den totala självkostnaden för 
vagnen räknas fram vid huvudkontoret. De tillämpar standardkostnadskalkyl, vilket innebär 
att mycket av det som ingår i kalkylen räknas fram från höstens årsbudget. I pre-
produktionsfasen (projektfasen) sätts ett målpris som man försöker jobba i riktning mot samt 
att uppnå. Målet är att nya bilmodeller ska vara billigare än deras företrädare, vilket tycks vara 
en svår ekvation. 
 
Syftet med kalkylen är att sätta ett pris som ingår i den totala vagnskalkylen. Kalkylen 
används även för att se om företaget arbetar tillräckligt effektivt mot uppsatta mål. Mest 
intressant är att göra mätningar från år till år, eller löpande under året månad efter månad för 
att kunna följa kostnadsmassan och se om produktionen går i rätt riktning. Kalkylen används 
även till att ta fram materialdifferenser mot kalkylen, se tillverkningstid på en artikel och på 
så sätt se om produktionen är tillräckligt effektiv. Detta görs genom jämförelse mellan de 
verkliga värden som rapporterats och det som kalkylen säger.  
 
Positivt med kalkylen är att den är fullständig och kostnadstäckande. Den tar med alla direkta 
kostnader i form av material, köpta lego etc. Utöver detta så prissätts nedlagd direkt tid, 
omkostnadspålägg och kassationspålägg. Företag F har inget val gällande kalkylmodellen 
eftersom den är bestämd uppifrån.  
 
Respondenten anser att företaget har mycket liten nytta av kalkylmodellen vid val om en 
artikel ska tillverkas eller inte. Det är varken priset eller kalkylmodellen som avgör om 
företaget får ordern eller inte. Men kalkylen är av stor betydelse vid affärer med externa 
kunder eftersom vinstpålägget då är väldigt viktigt. 
 
Företag F har inte gjort någon förändring i kalkylsystemet på grund av att de är styrda 
centralt. Kalkylen måste stämma överens med det centrala systemet och det krävs för mycket 
administration att arbeta med andra modeller. För ett antal år sedan, cirka tio år, diskuterades 
införandet av ett ABC-system. Orsaken till att systemet inte implementerades, var framför allt 
att det var för komplicerat, eftersom man fick fördela på många kostnadsställen och 
produkter. Respondenten anser att ABC är lämpligare i företag som tillverkar ett fåtal 
produkter och inte som i Företag F:s fall, tusentals produkter. Modellen krävde även ett 
datasystem som var speciellt anpassat och som inte fanns på företaget vid det tillfället. 
Orsaken till att företaget funderade på att implementera ABC-modellen var för att kunna 
sortera ut vilka artiklar som inte skulle tillverkas. 

4.6.2 Alternativa kalkylmodeller 
Respondenten har till viss del kunskap om kalkylmodellerna ABC, TC och KC. Teoretiskt 
sett har respondenten läst lite mer om ABC än de övriga och anser sig ha mycket liten 
kunskap om TC och KC. Kunskaper om innovationer inom området produktkalkylering får 
han genom internutbildning och självintresse. I mitten av 1990-talet kom respondenten i 
kontakt med ABC genom en professor som var anställd på företaget som medarbetare. Hans 
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uppgift var att försöka implementera modellen i företaget men projektet misslyckades. 
Respondenten säger avslutningsvis: 
 

”Har man lärt sig att greppa med tummen och pekfingret,  
varför ska man använda de andra fingrarna?” 
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5. Analys 
I följande kapitel analyserar vi vår empiri med stöd från teorier som ingår i vår teoretiska 
referensram. Vi inleder kapitlet med analys av studiens företag med hjälp av spridningsteorin.  
Därefter följer vår analysmodell. Med denna modell vill vi dela upp analysen i fyra delar och 
inom dessa finna faktorer till spridningen av modeller ABC, TC, KC.    

5.1 Tillämpning av innovationsspridningsteorin i vår studie 
Enligt Rogers (1995) spridningsteori följer innovationer ett specifikt mönster för att bli 
allmänt tillämpad. Vi har valt att utgå ifrån Rogers kategoriindelning som består av de fem 
kategorierna: innovatörer, tidiga införare, tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrarna, för 
att placera in var vår studies företag befinner sig på kurvan. Vi har likt Bjørnenak (1997) delat 
in respondenterna i införare och icke-införare. Införare är de företag som har implementerat 
modellen, håller på att implementera modellen eller sa sig vilja implementera modellen. Icke-
införare är de företag som sa att de inte var intresserade av att implementera modellen och de 
företag som ännu inte hade fattat beslut om implementering.  
 
I vår undersökning kan vi dela in fyra av företagen som icke införare av ABC modellen och 
två av företagen som införare. Företaget som vi placerat som införare av ABC modellen 
fördelade sina kostnader på ett flertal aktiviteter. Detta visar att 33 % av studiens företag är 
införare av ABC modellen och kan placeras i kategorin tidiga införare. Vidare kan vi placera 
tre av studiens företag som icke införare av modellerna TC och KC och tre företag som 
införare av TC och KC modellerna. Av de tre företag som placerats som införare, har två 
företag placerats där eftersom vi har tolkat det som att de tillämpar TC och KC i sin 
verksamhet och ett av företagen har uttalat att modellerna tillämpas i verksamheten. 
Undersökningen visar att 50 % av studiens företag är införare av modellerna TC och KC och 
kan placeras i kategorin tidig majoritet. 
 
När en innovation nått kategorin sen majoritet ses den inte längre som någon innovation, utan 
som en standardtillämpning (Dusenbury & Hansen, 2004). I vår studie placeras ABC 
modellen i kategorin tidiga införare och TC och KC modellerna i kategorin tidig majoritet (se 
figur 2). Av detta kan vi tolka att ABC, TC och KC kan ses som en innovation i vår studies 
företag, eftersom modellerna inte nått kategorin sen majoritet. 

5.2 Analysmodell  
Analysmodellen består av Rogers (1995) fyra grundläggande element i 
innovationsspridningsprocessen. Den ska hjälpa oss att analysera insamlad data. Med 
analysmodellen vill vi dela upp analysen i fyra olika delar som återspeglar Rogers teori om 
spridningen av innovationer. Denna teori är allmängiltig och ger en bra grundförutsättning för 
vår analys. Vidare kommer vi att inom dessa fyra element försöka finna, kopplingar till andra 
teorier från tidigare forskning som vi diskuterat i uppsatsen. Utifrån dessa fyra elementen vill 
vi i vår analys finna faktorer till spridningen av modeller ABC, TC, KC.  
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5.3 Analys av empirin 

5.3.1 Innovationen 
Rogers (1995) första grundläggande element av innovationsspridningsprocessen behandlar 
innovationen, vilket består av fem karaktäristiska egenskaper som underlättar spridning av 
innovationer. I våra empiriska data kan vi utläsa att egenskaper som respondenten anser 
positiva med ABC är att flödet kan följas noggrant, nästan för noggrant. Aspekter som 
respondenten anser negativt med modellerna ABC, TC och KC är: ABC anses vara för 
komplext och extremt detaljerad, kräver för mycket arbete och kostnader att införa och kräver 
mycket administration. Respondenten ser TC och KC snarare som en filosofi än en konkret 
modell.  
 
Vi finner koppling mellan Rogers och Askarany & Smith (2000) som ser styrkor med 
nuvarande modell som ett hinder för spridning av innovationer och svagheter med nuvarande 
modell som faktorer till att innovationer bör spridas. 
 
I våra emiriska data finner vi faktorer som respondenten anser är positiva med företagets 
nuvarande produktkalkylmodell. I enlighet med Askarany & Smith (2000) spridningsteori kan 
faktorerna ses som ett hinder för spridning av innovationer.  
 Enkel att använda, lätt att förstå, ger en klar bild av kalkyleringen. 
 Totalt sett ger den en rättvis fördelning av kostnaderna. 
 Fullständig och kostnadstäckande, ger en kostnadsmedvetenhet. 
 Fungera bra, funktionell, ger en bra efterkalkyl. 
 Är ett bra styrinstrument. 
 Stor nytta för uppföljning av effektivitet i produktionen. 
 Gör att det blir enkelt att förklara rationaliseringsmått. 
 Återspeglar verkligheten och gör att man jobbar med stor tydlighet. 

 
Vidare i vår studie finner vi faktorer som respondenten finner negativa med företagets 
nuvarande produktkalkylmodell. Enligt Askarany & Smith (2000) spridningsteori kan 
faktorerna ses som orsaker till att innovationer bör spridas. 
 Ger inte exakt kostnadsfördelning per produkt. 
 Tungt att förändra basdata. 

Analysens fyra delar: 

1. Själva innovationen och innovationens fem karaktäristiska egenskaper som underlättar 

spridning av innovationer: 

2. Kommunikationskanalerna, t.ex. massmedia, interpersonliga kontakter 

3. Tidsaspekten – olika faser: kunskapsfasen, övertalningsfasen, beslutsfasen, 

implementeringsfasen, bekräftelsefasen. 

4. Det sociala systemet, t.ex. individ, informella grupper, organisation, subsystem 
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 Tidskrävande arbete med kostnadsfördelning. 
 Problem att lära andra personer hur modellen fungerar. 
 Nya produktionslinjer kräver tidskrävande uppdateringar av kalkylen. 
 Ganska komplex, uppbyggd av många steg/aktiviteter. 
 Resurs och tidskrävande både vid skapandet av modellen och att upprätthålla den. 

5.3.2 Kommunikationskanaler 
Rogers (1995) andra grundläggande element i innovationsspridningsprocessen behandlar 
kommunikationskanaler, som massmedia och interpersonliga kontakter. I våra empiriska data 
finner vi följande kanaler, via vilka respondenten skaffar sig kunskaper om innovationer inom 
produktkalkylering.  
 Tidigare utbildning. 
 Kurser. 
 Branschtidningar. 
 Genom revisorn. 
 Internutbildning. 
 Självintresse. 
 Genom medarbetare. 
 Genom affärssystemets användarförening. 

Enligt Rogers (1995) är massmedia den kommunikationskanal som är bäst på att skapa 
kunskap om innovationer. I vår studie finner vi istället, att interpersonliga 
kommunikationskanaler är vanligast för att skaffa sig kunskap om innovationer. 
Interpersonliga kontakter som framkommit är: tidigare utbildning, kurser, internutbildning, 
revisorn, medarbetare och affärssystemets användarförening. 

5.3.3 Tidsaspekter 
Rogers (1995) tredje grundläggande element i innovationsspridningsprocessen behandlar 
tidsaspekter, som kunskapsfasen, övertalningsfasen, beslutsfasen, implementeringsfasen och 
bekräftelsefasen. I våra empiriska data kan vi utläsa att alla respondenterna befinner sig i 
kunskapsfasen. De har relativt bra kunskap om modellen ABC och till viss del kunskap om 
modellerna TC och KC. Vi finner ett företag i vår studie som har befunnit sig i 
implementeringsfasen men beslutade att förkasta modellen ABC. I vår studie finner vi inte 
något företag som har genomgått alla fem faserna.  
 
Vi kan se samband mellan Rogers tredje grundläggande element och Bjørnenak (1997), som 
delar in respondenter i införare och icke-införare. I vår empiri finner vi ett företag som har 
försökt att implementera ABC, men beslutade sig för att förkasta modellen. Detta företag 
grupperar vi som införare i enlighet med Bjørnenaks (1997) definition. Vi finner företag som 
tydligt bekräftar att de tillämpar TC och KC, men vi finner även företag som vi ser 
indikationer på tillämpning av modellerna. Dessa företag grupperar vi som införare. 
  
Respondenterna ansåg sig ha kunskap av modellerna TC och KC till viss del. Från det tolkar 
vi att det finns företag i vår studie som befinner sig i kunskapsfasen. Vi ser även att i vissa 
företag finns influenser av TC och KC och vid några få fall fick vi indikationer om att 
modellerna tillämpas i företaget vid produktutveckling. Av detta kan vi utläsa att det finns 
företag i vår studie som har genomgått alla fem faserna. 

5.3.4 Sociala systemet 
Rogers (1995) fjärde grundläggande element i innovationsprocessen behandlar det sociala 
systemet som består av individ, informella grupper, organisation och subsystem. I vår empiri 
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finner vi sociala system som bransch, koncern, medarbetare, etc. Faktorer som kan orsaka 
förändringar i produktkalkyleringen är:   
 Branschen använder modellen.  
 Styrda av koncernen, måste samordna sitt system med hela koncernen. 
 Mänskliga faktorer som t.ex vanor, svårt att förmedla till och skapa förståelse hos 

medarbetarna. 
 Svårt att få organisationen med sig. 
 Andra använder modellen, t.ex. konkurrenter. 

 
Vi kan se samband Rogers sociala system och Askarany & Smiths (2000) systemteori. I 
systemteorin står alla delar i relation till varandra. En förändring i en del, av systemet leder till 
ett övervägande av förändring i andra delar av organisationen för att systemet ska fungera 
perfekt. Vi kan se kopplingarna till vår empiri att en eventuell förändring i 
produktkalkylmodellen på koncernnivå, med stor sannolikhet skulle kunna leda till förändring 
inom andra delar av organisationen. Ett motstånd till införandet av ny modell från t.ex 
medarbetare eller koncern kan leda till att modellen inte kan införas, vilket vi kan 
sammankoppla med systemteorin. 
 
Bjørnenak (1997) talar om expansionsspridning att spridningen går från stora enheter till 
mellanliggande enheter och vidare ner till små enheter. Av våra empiriska data kan vi se en 
tendens till detta. Vid våra intervjuer har det framkommit att företag som är mellanliggande 
och underordnade har uppgivit att de blir tvungna att förändra produktkalkylmodell om 
enheter högre upp i organisationen inför någon innovation.  
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6. Resultat av studien 

I följande kapitel för vi vår slutdiskussion av vår studie. Den består av vår avslutande 
diskussion kring studien samt våra reflektioner kring uppsatsens genomförande. Slutligen 
lämnar vi förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att finna faktorer till spridningen av innovationer inom 
produktkalkylering. Våra empiriska data samlade vi in genom intervjuer med controller eller 
ekonomiansvarig/ekonomichef på sex tillverkande företag.  
 
I vår studie kan vi se influenser av spridning av innovationerna ABC, TC och KC i vår studies 
företag. Det har visat sig att studiens företag tillämpar ”traditionell” produktkalkylering med 
inspiration från ABC-modellen. Företagen fördelar kostnader till ett antal aktiviteter efterhand 
som det finns ett behov i verksamheten. Vi har kommit i kontakt med företag där 
produktkalkylen bryts ner till minsta beståndsdel. 
 
Utifrån ett teoretiskt perspektiv har vi sett olika faktorer som kan vara orsaker till spridningen 
av innovationer. Enligt Askarany & Smiths (2000) teori, är att det negativa med företagets 
nuvarande produktkalkylmodell skulle kunna bidra till införandet av en innovation, och det 
positiva med nuvarande modell bromsar spridningen.  I vår studie visar det sig att nackdelar 
med nuvarande modell inte bidrar till implementeringen av nya modeller. Istället väljer 
studiens företag att förbättra den befintliga modellen och få inspiration från nya idéer och 
teorier, samt genom att hitta teknologiska lösningar i form av affärssystem, för att 
automatisera kalkyleringsprocessen. Studiens företag anser sig ha stor nytta av nuvarande 
produktkalkylmodell och finner inte någon större nytta i att byta modell. ABC upplevs som 
tung, för detaljerad och kostsam att införa. Här kan vi utläsa i enlighet med Rogers (1995) 
teori, att innovationens upplevda värde är den faktor som har störst förklaringsgrad i 
beslutsfattandeprocessen. I Nielsen & Melander & Jakobsens studie (2002) framkom det att 
40 % av respondenterna ansåg sig ha stor nytta av ABC modellen och 25 % ansåg sig ha liten 
nytta. 
 
Faktorer som, storlek på företag och företagets strategi, visar sig vara av mindre betydelse för 
spridningen av modellerna i våra studieföretag. En annan faktor som visat sig ha stor 
betydelse för spridning av modellerna är företagets sociala system i form av tillhörighet till 
koncern. Det har framkommit i vår empiri att företag som är mellanliggande och 
underordnade har uppgivit att de blir tvungna att förändra produktkalkylmodell om enheter 
högre upp i organisationen inför någon innovation.  
  
Enligt Nehlers (2001) studie som visar att företag i Sverige använder ABC-modellen i någon 
form men inte fullt ut, kan vi se att så är fallet även i vår studies företag. Vi ser inget företag 
som använder modellen fullt ut men vi konstaterar att företagen tagit till sig idén med 
modellen ABC, genom att fördela kostnaderna över flera aktiviteter samt genom att de har 
tagit till sig kunskap om modellerna. I Nielsen & Melander & Jakobsens studie (2002) 
framkom det att en stor del av respondenterna hade kunskap om ABC men att respondenterna 
enbart hade lite kunskap om modellerna TC och KC.  Majoriteten av respondenterna i vår 
studie anser sig ha kunskaper om modellen ABC till stor del. Övriga anser sig ha kunskap till 
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viss del. Respondenterna i vår studie har kunskap till viss del om modellerna TC och KC. Det 
har även framkommit att en av respondenterna ansåg sig sakna kunskap om TC och KC. Vi 
får indikationer om att företagen tillämpar modellerna TC och KC, men respondenten jobbar 
inte med modellerna eftersom de tillämpas i utvecklingen av produkter. En av respondenterna 
beskriver tydligt att företaget tillämpar modellerna inom produktutveckling. I vår studie har 
det även framkommit att respondenterna ser TC och KC snarare som en filosofi än en konkret 
kalkylmodell. Vi anser att modellerna existerar i vissa av studiens företag, även om de inte 
uttrycker det i konkreta termer.  

6.2 Våra reflektioner 
Efter att ha kommit till slutet av vår uppsats funderar vi på vad vi har gjort bra och vad vi 
kunde ha gjort bättre. Vi anser att det var bra att vi utförde intervjuer på sex företag istället för 
på endast ett eller ett par. Detta medförde att vi fick se flera perspektiv på 
produktkalkylmodeller och dess tillämpning. Det som vi borde ha gjort bättre, är att vi skulle 
ha avgränsat ämnet på ett tidigare stadium än vad vi gjorde. Under intervjuerna på företagen 
anser vi nu i efterhand att vi borde ha gått mer på djupet med frågor. Vi gjorde vårt sista 
företagsbesök när vi befann oss i uppsatsens analysfas. Vi kan konstatera att det var positivt 
att vi utförde intervjun även om vi var i uppsatsens slutskede, eftersom vi då fick ytterligare 
perspektiv på hur företag arbetar med produktkalkylering.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 
I vår studie har vi undersökt spridningen och vilka faktorer som påverkar spridningen av 
innovationer inom produktkalkylering. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka 
ett företag som har gjort en förändring i dess produktkalkylering. Ett företag som har gått från 
”traditionell” modell till modellerna ABC, TC eller KC. Ett alternativ är att undersöka 
implementeringsprocessen. Ett annat alternativ är undersöka vad förändringen i 
produktkalkyleringen medfört, utifrån ett positivt- och negativt perspektiv.  
 
Ett annat förslag till fortsatta studier är att genomföra samma undersökning, men på 
koncernnivå, eftersom det har framkommit i vår studie att eventuell förändring på 
koncernnivå medför förändring på lägre nivå.  
 
Ytterligare förslag på fortsatta studier är att utgå från kvantitativ ansats och undersöka 
spridningen av övriga modeller inom verksamhetsstyrning. Modeller som t.ex. BSC, TQM, 
BPR etc. 
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