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Titel: Vilka anpassningar av target costing har Ericsson Power Modules 

AB valt att göra? 
 
Problem: Den ökande globaliseringen har lett till att konkurrensen har ökat. 

Detta ställer högre krav på företagen att minska kostnaderna. Då är 
target costing en möjlighet att kostnadsminimera. 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att jämföra teoretisk referensram med 
empiri från Ericsson Power Modules AB för att visa på hur olika 
faktorer kan påverka och styr arbetet med target costing.  

 
Metod: Metoder som används för denna uppsats är litteratursökning och 

telefonintervjuer. Litteratursökningen valdes för att få den 
teoretiska referensramen och sökorden för detta var target costing. 
Telefonintervjuer genomfördes vid ett flertal tillfällen för att kunna 
ställa följdfrågor och nyuppkomna frågor till empirin. 

 
Resultat: Uppsatsförfattarna har funnit ett antal olika faktorer som påverkar 

Ericsson Power Modules AB:s sätt att arbeta med target costing. 
De påverkande faktorerna är produkten, komponenterna, lönerna 
och konstruktionstiden. Däremot har det inte kunnat påvisas att det 
skulle vara några kulturella betingelser som styr.  
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Abstract 
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Tutor:  Esbjörn Segelod 
 
Titel:  What kind of adaptations have Ericsson Power Modules AB 

chosen to do to implement target costing? 
 
Problem: Increasing globalization has led to escalating competition. This has 

lead to a higher demand on companies to decrease there cost. 
Target costing is an example of cost management that makes cost 
reduction possible.  

 
Purpose: The purpose of the thesis is to analyze target costing in Ericsson 

Power Modules AB and to study which factors that is controlling 
and affecting the work. 

 
Method: The methods used for this thesis are literature search and telephone 

interviews. The reason for choosing literature search was to create 
a theoretical frame. For this the words target costing were used. 
Telephone interviews have been conducted on a number of 
occasions to be able to ask resulting and new questions to the 
empirical data. 

 
Result: The authors of the thesis have found a number of factors 

influencing the work with target costing at Ericsson Power 
Modules AB. The influencing factors are the product, the 
components, the wages and the construction time. The authors of 
the thesis have, however, not been able to find any cultural 
conditions ruling target costing.  
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1 Inledning 
 
I denna inledande del av D-uppsatsen har uppsatsförfattarna som avsikt att först ha en bredd 
där det beskrivs lite kort om ekonomistyrning i allmänhet. Sedan görs en inriktning på ämnet 
target costing. Target costing är en del av ekonomistyrningen och kan vara en hjälp för 
företag att klara av den ökade konkurrensen. Bakgrunden har det beskrivna upplägget på 
grund av att ge läsaren en inblick i var target costing kommer in och varför det är intressant. 
Därefter tas problemformulering, frågeställning, syfte, avgränsning och disposition upp. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Företag måste i de allra flesta fall kunna generera vinst åtminstone långsiktigt för att kunna 
fortsätta med verksamheten. (Ellram, 2006, sid. 13) I och med utbredningen av 
globaliseringen, som bland annat handlar om handel mellan länder (Johanson et al., 2002, sid. 
7), ökar konkurrensen, då köpare har fler företag att välja mellan genom att de kan köpa även 
från utlandet. (Corbett, 2004, sid. 4) För att klara konkurrensen gäller det för företag att ha ett 
pris som står sig i konkurrensen i förhållande till kvalitet och att kunna producera till en 
kostnad som gör det möjligt att kunna sätta det aktuella priset för att få vinst. (Helms et al., 
2005, sid. 49)  
 
Konkurrens gör att företag ständigt måste arbeta med att bli effektivare (Gummesson, 2004, 
sid. 37) och target costing skulle kunna bidra till ökad effektivitet (Helms et al., 2005, sid. 
49). Begreppet target costing tas oftast upp i samband med framtagning av nya produkter som 
ett sätt att klara konkurrensen (Ellram, 2006, sid. 13; Helms et al., 2005, sid. 49; Horngren, 
Sundem, Stratton, 2005, sid. 224) (vilket kommer vara fokus i denna uppsats), men företag 
kan även använda target costing då en eller flera av företagets produkt/-er ska förändras. (Ax 
& Ask, 1995, sid. 124)   
 
För att uppnå uppsatta vinstmål kan företag välja att påverka priserna eller kostnaderna. 
(Horngren, Sundem, Stratton, 2005, sid. 224) Target costing är enligt Horngren, Sundem, 
Stratton (2005, sid. 224) en process som används för att påverka kostnaderna, vilket betyder 
att företaget på olika sätt försöker hålla nere kostnaderna för exempelvis produktion och 
material (Helms et al., 2005, sid. 51). Till skillnad från det traditionella tillvägagångssättet vid 
prissättning, där priset sätts från kostnader och kostnadspålägg, skulle target costing kunna få 
fram ett mer passande pris då företaget beaktat vad kunderna tycker produkten är värd (Helms 
et al., 2005, sid. 52), utifrån exempelvis marknadsundersökningar (Ax & Ask, 1995, sid. 125). 
 
Target costing kan möjliggöra för företag att uppnå en vinstgivande produkt genom att 
försöka hålla sig till en kostnad som räknats ut genom att ta det försäljningspris som utifrån 
marknaden är gångbart och dra ifrån den vinstmarginal företaget vill ha. Därmed fås den så 
kallade målkostnaden (target cost) fram. (Horngren, Sundem, Stratton, 2005, sid. 224; Ellram, 
2006, sid. 13) Genom att ha en målkostnad att jobba efter skulle det kunna skapa ett 
effektivare arbetssätt och därmed en billigare produkt. (Helms et al., 2005, sid. 49-51) 
 
Få företag har undersökts angående hur de använder sig av target costing i praktiken, varken 
artiklar eller böcker har visat det i någon större utsträckning. En anledning till att det 
beskrivits så lite om arbetet med target costing kan vara att det ofta anses som känslig 
information eftersom det ofta ingår nya produkter i processen. (Ax & Ask, 1995, sid. 124-
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125) Vad är det som styr arbetet med target costing? Är det företagskulturen som förändrar 
deras arbetssätt med target costing eller är det andra faktorer som påverkar? En jämförelse 
mellan teori och empiri ska visa på i vilken utsträckning ett företag behöver följa den 
teoretiska referensram, om hur ett företag kan gå tillväga, som kommit fram när 
uppsatsförfattarna läst artiklar och böcker inom ämnet target costing.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Då globaliseringen har ökat och det medför att konkurrensen ökar är det intressant att 
undersöka ett begrepp som target costing. Detta då det bland annat enligt Ellram (2006, sid. 
15) är ett framgångsrikt sätt (åtminstone för tillverkande företag i Japan) att klara av den 
ökade konkurrensen. Uppsatsförfattarna har studerat ett antal artiklar inom ämnet target 
costing och anser att det inte finns tillräcklig information om hur arbetet kan förväntas gå till i 
praktiken. Därmed anser uppsatsförfattarna att en undersökning om vad för faktorer som kan 
styra ett företags sätt att arbeta med target costing skulle vara intressant att undersöka. Detta 
är intressant för andra företag då uppsatsförfattarna ämnar visa att det finns flera olika 
faktorer som påverkar företags anpassningar till target costing. Med faktorer avser 
uppsatsförfattarna företeelser som påverkar eller styr ett företags tillvägagångssätt med target 
costing. Ericsson Power Modules AB är ett svenskt företag som bedriver verksamhet på 
världsmarknaden och använder sig av target costing. Det gör det till ett lämpligt företag att 
undersöka då de måste klara den hårda konkurrensen som finns världen över. Med uppsatsen 
ämnar uppsatsförfattarna att finna de faktorer som styrt Ericsson Power Modules AB:s 
arbetssätt. 
 

1.3 Frågeställning  
 
Frågeställningen för uppsatsen blir följande:  
 

•  Vilka faktorer har påverkat Ericsson Power Modules AB:s anpassningar av arbetet 
med target costing?  

 

1.4 Syfte 
 
I och med den valda frågeställningen får denna uppsats som syfte att jämföra den teoretiska 
referensram som uppsatsförfattarna återger och empiri från Ericsson Power Modules AB. 
Utifrån jämförelsen ska även slutsatser kunna dras gällande exempelvis i vilken utsträckning 
Ericsson Power Modules AB följt de olika stegen i processen target costing och varför de har 
valt att göra de anpassningar som gjorts. 
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1.5 Målgrupp 
 
Vår förhoppning med denna uppsats är att förtydliga för andra företag hur de skulle kunna gå 
tillväga vid användningen av target costing, att andra företag ska kunna få uppslag på hur 
olika faktorer kan styra arbetet med target costing. Men teorin är grundligt utförd så även 
andra intressenter som studenter kan finna uppsatsen användbar.  
 

1.6 Avgränsning  
 
Uppsatsförfattarna har valt att inte undersöka andra kostnadsberäkningsmetoder än target 
costing, då det är target costing uppsatsförfattarna ämnar undersöka. Uppsatsförfattarna valde 
Ericsson Power Modules AB. Eftersom Ericsson Power Modules AB använder sig av target 
costing och det är verksamt på den globala marknaden ansåg uppsatsförfattarna att det var 
tillräckligt hanterbart och lämpligt företag att undersöka. Dessutom valdes att inte undersöka 
om implementering, då det är arbetet i processen som är relevant för denna uppsats och 
implementeringen är redan gjord hos Ericsson Power Modules AB.  
 

1.7 Disposition  
 
Efter detta kapitel har uppsatsen följande upplägg: 
 
Kapitel två går igenom hur uppsatsen är genomförd, det vill säga vilka metoder och 
tillvägagångssätt som valts.  
 
Kapitel tre är den teoretiska referensramen. Förutom förklaring av begreppet target costing får 
läsaren information om hur processen kan delas upp i olika steg och om olika alternativ till 
hur målkostnaden kan uppnås. Dessutom finns information om datorprogram för processen, 
om hur de allmänt jobbar med target costing i Japan och USA, när det kan passa bäst att 
använda target costing och till sist några risker med target costing som företag ska vara 
uppmärksamma på. 
 
Empirin återfinns i kapitel fyra. Där beskriver uppsatsförfattarna om target costing inom 
företaget Ericsson Power Modules AB. 
 
Kapitel fem innehåller en analys av arbetet. Där analyseras de olika fakta uppsatsförfattarna 
har fått fram i teorin och empirin och en jämförelse görs för att finna vilka faktorer som 
påverkat arbetet.  
 
I kapitel sex drar vi egna slutsatser av de fakta som framkommit i analysen.  
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2 Metod  
 
I avsnittet metod kommer läsaren få ta del av metoderna som använts, begreppen relevans, 
validitet och reliabilitet beskrivs och hur uppsatsen uppnår dessa. En beskrivning av hur 
uppsatsförfattarna har gått tillväga för att få fram underlaget till denna uppsats återfinns. 
Därefter beskrivs valet av respondent. Kapitlet avslutas med metod- och källkritik.  
 
Uppsatsen är en fallstudie på Ericsson Power Modules AB, ett företag inom 
elektronikbranschen, som använder sig av target costing. För att få information till den 
empiriska delen av uppsatsen valdes en kvalitativ undersökning. Den genomfördes genom att 
göra telefonintervjuer för att få så detaljerad information som möjligt och för att säkerställa 
svar på frågorna. Då det undersökta företaget är beläget i Kalmar valde uppsatsförfattarna att 
göra telefonintervjuer istället för personliga intervjuer på grund av att avståndet är för långt, 
då uppsatsförfattarna är bosatta i Eskilstuna och Västerås. Uppsatsförfattarna har kunnat ställa 
följdfrågor och dessutom kunnat återkomma för att få eventuella förtydliganden och svar på 
nyuppkomna frågor. När empirin var färdigskriven fick intervjuobjektet läsa igenom den. 
Detta för att säkerställa att den text som är skriven stämmer överens med svaren som gavs vid 
intervjuerna. Litteratursökning användes för att kunna ge ett teoriavsnitt om vad target costing 
innebär och hur företag teoretiskt sett skulle kunna använda sig av processen, det vill säga hur 
processen allmänt är uppbyggd.  
 
Vid arbete med exempelvis en uppsats kan det vara bra att fundera på om informationen som 
ges är relevant, valid och reliabel. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, sid. 37-38)  
 

2.1 Relevans   
 
Relevans har att göra med om informationen kommer att vara användbar, det vill säga om det 
finns personer som kan dra nytta av informationen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, sid. 
38) Relevansen i denna uppsats går ut på att andra företag, utifrån informationen som fåtts 
fram genom undersökningen av Ericsson Power Modules AB, ska kunna få en förtydling av 
hur de skulle kunna gå tillväga om de tänkt använda sig av target costing. De ska kunna få en 
bild av vad som kan påverka beslut i processen target costings delar. 
 

2.2 Validitet 
 
Vad som menas med validitet är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, sid. 38) att det 
som författarna har för avsikt att mäta i undersökningen mäts. Uppsatsförfattarna har valt att 
ta reda på vilka faktorer som kan vara styrande, det vill säga exempel på faktorer, i arbetet 
med target costing, vilka och hur många de är. Det betyder att inte alla tänkbara påverkande 
faktorer är menade att belysas. Uppsatsförfattarna har undersökt vilka faktorer som påverkat 
Ericsson Power Modules AB i deras arbetssätt med target costing och dessa faktorer har fått 
stå som exempel på faktorer som kan vara styrande. 
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2.3 Reliabilitet 
 
Det tredje begrepp som kan vara av vikt att tänka på vid olika sorters utredningar är 
reliabilitet. Detta innebär att undersökningen som görs, till exempel en intervju, ska kunna ge 
samma svar vid en annan tidpunkt av någon annan undersökare. Men det kan vara svårt att få 
ett helt likadant resultat. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, sid. 40) Svar kan tolkas olika 
av andra undersökare eller den intervjuade kan svara på ett annat sätt vid ett annat tillfälle. 
Men i det stora hela bör resultatet bli ungefär detsamma. Detta gäller även för denna uppsats, 
att det kan vara svårt att göra en exakt likadan undersökning för andra då svar kan komma att 
bli aningen annorlunda och att svaren kan tolkas på annat sätt. Uppsatsförfattarna anser dock 
att den valda frågeställningen och det valda syftet ska ge ungefär samma resultat. Även andra 
företag i andra branscher kan komma att ge ett annat resultat då uppsatsförfattarna tror att det 
kan finnas andra faktorer som kan påverka deras sätt att arbeta med target costing. 
  

2.4 Tillvägagångssätt 
 
Tillvägagångssättet för att få fram teoretisk information till uppsatsen var att på en av 
Mälardalens högskolas databaser, ELIN@Mälardalen (en databas som kopplar flertalet av 
Mälardalens högskolas databaser, vilket möjliggör sökning i dessa), söka efter artiklar med 
sökorden target costing. Utifrån listan av artiklar som kom som resultat av sökningen valdes 
ett antal ut som ansågs kunna ge relevant information för uppsatsen. Utöver dessa artiklar 
söktes även böcker i Book-it, vilken är Mälardalens högskolas bibliotekskatalog. Target 
costing fick även där stå som sökord.  
 
Ett antal frågor, både av allmän och mer detaljerad karaktär, funderades fram utifrån den 
kunskap uppsatsförfattarna erhållit av den litteratur uppsatsens teoridel baseras på och utifrån 
samtal mellan handledare och uppsatsförfattare. Frågorna har i så stor utsträckning som 
möjligt formulerats på ett sådant sätt att intervjuobjektet inte bara kan svara ja eller nej på 
frågorna. Detta gör att svaren blir mer uttömmande. I bilaga 1 har uppsatsförfattarna delat in 
frågorna under rubriker tagna ifrån empirin så att en tydlig kopplig kan göras (se bilaga).  
 

2.5 Val av respondent 
 
Valet av respondent föll på Ericsson Power Modules AB. Detta då företaget jobbar med target 
costing och har kontor och kunder även på den internationella marknaden. Det gör att 
företaget är intressant på två sätt. Dels så måste de kontinuerligt anpassa sig och arbetet till 
konkurrenternas produkter och priser på grund av den höga konkurrensen. Men också för att 
det inte finns så många företag som arbetar med target costing på grund av att det kräver en 
organisation med flera stödfunktioner. Ericsson Power Modules AB har just den organisation 
som krävs och de elektronikprodukter som företaget tillverkar är konkurrensutsatta. 
 
Intervjuobjektet är ansvarigt för att målkostnaden uppnås och utför de flesta uppgifterna av 
target costing. Det finns även andra inblandade i arbetet med target costing, men de är mer 
stödjande funktioner och kan påverka produktens försäljningspris endast indirekt. Oscar 
Persson, som är intervjuobjektet, har titeln senior electrical designer och har läst till 
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högskoleingenjör inom elektronik. Därmed ansågs de som passande val av respondent och 
intervjuobjekt. 
 

2.6 Metodkritik  
 
Det finns vissa nackdelar med telefonintervjuer enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, 
sid. 85-86). Exempel på det är att det kan vara svårt att ställa frågor som är komplicerade. 
Detta är något som uppsatsförfattarna inte märkt av, då det i intervjuerna har gått att ställa 
komplicerade frågor och uppsatsförfattarna har kunnat få svar på alla frågor som ställts. 
Dessutom har uppsatsförfattarna kunnat återkomma om det uppkommit några oklarheter. En 
ytterligare nackdel med telefonintervju är att bilder och diagram inte kan visas. Vid 
framtagningen av denna uppsats har detta inte varit någon nödvändighet då bilder inte skulle 
tillföra något mer och svaren på frågorna gav det som behövdes. Däremot skulle det varit en 
fördel med en besöksintervju för att se hur arbetet går till i verkligheten. Det skulle möjligtvis 
ha gett en ännu djupare inblick i hur arbetet går till. 
 

2.7 Källkritik  
 
Vissa av källorna som använts till uppsatsen är skrivna på 90-talet, vilket kan anses som lite 
väl gammalt som underlag till teorin. Uppsatsförfattarna har dock märkt att det dels inte finns 
någon enhetlig beskrivning på begreppet target costing, dels är det dock inga större skillnader, 
vare sig källan är från 90-talet eller 2000-talet. Därför anser uppsatsförfattarna att det ändå är 
motiverat att ha de källor som finns med i denna uppsats. Eftersom det bara är en person som 
är intervjuad kan det tänkas att andra personer inom företaget kan ha andra mer negativa 
åsikter om target costing, men intervjuobjektet hade varken hört eller upplevt några negativa 
uppfattningar om target costing.  
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3 Target costing 
 
Under denna rubrik kommer läsaren att få ta del av teori kring begreppet target costing. 
Teorin innehåller förklaringar om begreppet, vad det är för skillnad i jämförelse med 
påläggskalkylering, hur företag kan gå tillväga i processen och vad det finns för skillnader i 
synen på begreppet i USA och Japan. Dessutom finns information om när det skulle passa 
som bäst att använda target costing och även vad det kan finnas för risker med detsamma. 
 
Det finns ingen enhetlig definition av vad target costing är. Oftast förklaras begreppet som en 
process eller metod, vilka är beskrivningar som kommer att tas upp mer ingående i 
nedanstående stycken.  
 
Begreppet target costing förklaras ofta som en process, en process som går ut på att producera 
inom den kostnad som har satts utifrån pris och önskad vinst, (Everaert et al., 2006, sid. 236; 
Ellram, 2006, sid. 14-15; Horngren, Sundem, Stratton, 2005, sid. 224) och enligt Helms et al. 
(2005, sid. 49) till högsta kvalitet. 
 
Target costing, som är ett exempel på cost management, (Ax & Ask, 1995, sid. 14) har funnits 
i mer än 40 år i Japan. 1959 började Toyota använda target costing, men det var inte förrän 
Toyota utmanade sig själva med att försöka tillverka en 1000 dollar bil som de började arbeta 
med systematisk kostnadsreduktion. Detta arbete ledde till Toyotas stora framgångar med 
target costing. (Kokatnur, Gopalakrishnan, Gupta, 2006, sid. 217) 
 
Påläggskalkylering är ett traditionellt sätt, för tillverkande företag, att komma fram till 
kostnaden för en produkt. Den går ut på att räkna ut en så kallad självkostnad utifrån olika 
slags kostnader. Exempel på kostnadsslag är direkta materialkostnader, direkta lönekostnader, 
materialomkostnader och tillverkningsomkostnader. De två sista är exempel på indirekta 
kostnadsslag, vilka beräknas som ett pålägg, i procent, på de andra, direkta kostnaderna. 
Materialens kostnader är de direkta materialkostnaderna och svinn är exempel på 
materialomkostnader. Lönen och kostnader som har med lönen att göra är den direkta 
lönekostnaden och exempel på tillverkningsomkostnader är uppvärmning. När en 
självkostnad har räknats fram med hjälp av påläggskalkyleringen, kan ett försäljningspris 
räknas ut genom att en vinst har lagts på självkostnaden. (Andersson, 2001, sid. 103-106) 
 
Target costing som också kan benämnas målkostnadskalkylering, (Samuelson, 2004, sid. 103) 
är ett sätt för företag att, till skillnad från påläggskalkylering, utifrån marknaden kunna räkna 
ut en målkostnad genom att fastställa vad kunderna är villiga att betala och vad företagets 
vinstkrav är (Ax & Ask, 1995, sid. 123, 125). Målkostnad är med andra ord kostnaden som 
företaget har som mål att producera produkten för, för att kunna uppnå den vinst som är 
uppsatt av företaget och till det pris som kunderna kan tänka sig betala. (Ax & Ask, 1995, sid. 
125; Everaert et al., 2006, sid. 239) Formeln för att räkna ut målkostnad är således: 
”Försäljningspris – Vinstkrav = Målkostnad” (Ax & Ask, 1995, sid. 125). 
 
Med target costing ligger fokus på kunderna, produktlivscykeln, värdekedjan, teamarbete och 
kostnadsledande design. Detta har gjort att företag som använder sig av target costing har 
varit mycket framgångsrika på den tuffa internationella marknaden. (Gopalskrishnan, 
Samuelson, Swenson, 2007, sid. 38) 
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Target costing kan användas av företag när de ska producera en ny produkt, men det kan dock 
också användas vid förbättring av nuvarande produkt/-er (Ax & Ask, 1995, sid. 124) och kan 
närmast liknas vid ett system för att minska kostnader, så att företaget kan sälja varan till ett 
konkurrenskraftigt pris samtidigt som företaget gör en skälig vinst. (Kokatnur, 
Gopalakrishnan, Gupta, 2006, sid. 218) Kunderna bestämmer vad en ny vara är, fyller den en 
ny funktion för kunden eller är bättre än andra varor så upplevs den som en ny produkt. 
Därför är det viktigt för företaget att förstå vad kunderna efterfrågar, så en ny produkt kan 
vara en förbättrad eller omarbetad produkt, exempelvis en ny smak. För att ta reda på vad 
kunderna är villiga att betala har företagen olika verktyg att använda sig av. Det är vanligt att 
företagen använder Internet för att undersöka vilket pris och funktion en vara har. 
Prissökningsmotorer som Pricerunner och Prisjakt används ofta för att hitta försäljningspriset. 
Men företagen gör även egna undersökningar. Kunder som äger en konkurrerande produkt 
bjuds in för en preliminär visning där företaget undersöker hur kunderna upplever produkten i 
jämförelse med den konkurrerande varan. (Gopalskrishnan, Samuelson, Swenson, 2007, sid. 
38) 
 
Det är vanligt att företag inte tänker på vad en vara kommer att kosta förrän den är klar. När 
den sen jämförs med konkurrenterna kan det visa sig att den är för dyr. Då börjar ett kostsamt 
arbete med att få ner priset. Detta är ett vanligt scenario när företag använder traditionella 
kalkyler som påläggskalkylering med mera, eftersom de inte tar hänsyn till vad marknaden är 
villig att betala för varan. (Gopalskrishnan, Samuelson, Swenson, 2007, sid. 37)  
 
Target costing går mångt och mycket ut på att gemensamt, både inom företaget men också i 
samarbete med leverantörer, få ner kostnaderna på olika sätt för att nå målkostnaden. (Helms 
et al., 2005, sid. 50-51) För det mesta ingår en person från varje avdelning i möten om 
produkten. Dessa möten hålls oftast en gång i veckan, men detta kan variera mellan olika 
företag och vilken produkt som avses. Detta gör företaget för att kunna ta tillvara på all 
kompetens som personalen besitter. Det förekommer ofta att viktiga underleverantörer är med 
på mötena. Eftersom produkterna blir allt mer komplexa behöver företaget ofta expertis från 
utomstående. Men underleverantörerna är också involverade i besparingsarbetet och här 
använder företagen ofta ”open book accounting”. Det innebär att företaget och 
underleverantören visar varandra vad komponenten kostar att tillverka. Traditionellt brukar 
företag pressa priser hos leverantörer, men det har visat sig att det kan ge bakslag. En 
underleverantör kan ge ett lågt pris för att få ordern, men kan sedan inte hålla det. Detta 
innebär att allt arbete med målkostnad är förlorat. Det är bättre att i samråd med 
underleverantören komma fram till ett hållbart pris. (Everaert et al., 2006, sid. 241-242) 
 
Målkostnaden bestäms innan produkten börjar produceras (vid nyproducering) (Horngren, 
Sundem, Stratton, 2005, sid. 224; Ax & Ask, 1995, sid. 125-126; Everaert et al., 2006, sid. 
237) vilket är en fördel då det kan vara svårt att minska kostnaderna på material med mera då 
produktionen redan är i gång (Horngren, Sundem, Stratton, 2005, sid. 224). Tidigt i 
designarbetet undersöker företaget vad kunderna är villiga att betala och vilka funktioner de 
kräver. Detta gör att företagsledningen måste bestämma vad för kvalitet och funktioner 
produkten ska ha för att kunna jämföra detta med kundernas kravspecifikation. (Everaert et 
al., 2006, sid. 237)  
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Olika sätt att tolka target costing 
 
Ax och Ask (1995, sid. 125, 127) tar i sin bok Cost Management upp fyra stycken 
huvudmoment som processen target costing allmänt kan delas in i. Företags uppgift är som 
första moment att komma fram till ett försäljningspris för produkten. När detta är gjort följer 
moment två som går ut på att välja ut ett vinstkrav. Utifrån de två första momenten kan 
företaget därmed genomföra tredje momentet, då det är det moment där målkostnaden räknas 
ut. Efter det att målkostnaden är uträknad kan företaget gå över till det sista huvudmomentet, 
vilket är att nå denna målkostnad. Inom moment ett ingår inte bara vad för försäljningspris 
som företaget beslutar om utan även undersökningar om exempelvis vilka funktioner, vilken 
kvalitet och design som produkten önskas ha. De och andra faktorer såsom vilket pris 
liknande produkter kan köpas för och till vilken volym företaget tror sig kunna sälja har 
betydelse för vad försäljningspriset till slut hamnar på. 
 
En annan, men liknande, uppdelning av processen görs av Jariri och Hesameddin Zegordi 
(2008, sid. 419-421). De delar in processen i åtta steg, där första steget går ut på att finna 
behov som behöver bli uppfyllda. Nästa steg är att få fram ett försäljningspris genom att 
komma fram till vad kunderna kan tänkas betala. Vinstmarginal tas sedan fram utifrån mål 
och krav inom företaget som ett nästa steg i processen. I det fjärde steget ska målkostnaden 
räknas ut. Därefter delas målkostnaden upp på olika delar och material till exempel. För att 
uppnå kostnaderna på exempelvis material kan företag utföra olika aktiviteter såsom att ändra 
design eller ändra material. Det sjunde steget är att målkostnaden har blivit uppnådd. 
Processen avslutas med att företaget ska fortsätta med att försöka göra förbättringar. 
 
Enligt Ellram (2006, sid. 14-15) kan processen delas upp i sex olika steg (se figur 1, sid. 10). 
Den indelningen liknar de båda tidigare indelningarna som beskrivits i de två styckena innan. 
Skillnaderna mellan Ellrams och Jariris och Hesameddin Zegordis uppdelning är att Ellram 
har slagit ihop önskad vinstmarginal och uträkning av målkostnaden och att inte uppnådd 
målkostnad är med. Det visar på att skillnaderna mellan olika författare om hur target costing 
uppdelas är mer en tolkningsfråga men innehållet är i princip detsamma. Då 
uppsatsförfattarna anser att Ellrams uppdelning tydligast visar processen, får den 
uppdelningen stå som underlag för nästa avsnitt, det vill säga rubrik 3.1 och tillhörande 
underrubriker. 
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3.1 Processens steg 
 
Processen target costing består enligt Ellram (2006, sid. 14-15) av stegen: 

1. ”Önskade funktionaliteter på produkten”,  
2. ”Försäljningspriset”,  
3. Målkostnaden utifrån försäljningspris och vinstkrav,  
4. Uppdelning av kostnaderna, 
5. ”Sätt att klara av kostnaderna” och  
6. ”Fortsatta förbättringar”. (Se figur 1, sid. 10) 

 

 
 
Figur 1: Processen target costing 
Källa: Ellram, 2006, sid. 15 (Egen bearbetning) 
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3.1.1 Steg 1: Önskade funktionaliteter på produkten 
 
Processens första steg handlar om att bestämma vad för slags produkt som ska tillverkas och 
till exempel genom marknadsundersökningar komma fram till vad för funktionaliteter 
produkten ska ha för att uppfylla ett behov som finns på marknaden. Det kan också vara så att 
företaget upptäcker att det fattas en produkt som är efterfrågad och väljer att ta fram en sådan. 
(Ellram, 2006, sid. 17) Kunderna kan vara funktionsorienterade, vilket innebär att de skattar 
vissa funktioner högt och är villiga att betala mer för dem. Därför är det angeläget att först se 
till att detta uppfylls innan företaget fokuserar på komponenterna. (Everaert et al., 2006, sid. 
240) Men här är priset ofta flytande eftersom företagsledningen måste bestämma vilka 
funktioner som den slutgiltiga produkten ska ha, men systemet gör att företaget tidigt kan se 
om en funktion är värd att ta med eller om den beräknas vara för dyr. (Ellram, 2006, sid. 17) 
Motsatsen till detta kallas för komponentallokeringsmetoden. Den innebär att företaget 
förmedlar målkostnaden till alla berörda avdelningar och de arbetar utifrån detta med 
komponenterna och monteringen, så att de sedan kan uppnå målkostnaden. (Everaert et al., 
2006, sid. 240) 
 

3.1.2 Steg 2: Försäljningspriset 
 
Steg två i processen går ut på att få fram ett försäljningspris för produkten. Försäljningspriset 
kan exempelvis fås fram genom att undersöka vad konkurrenter tar för sin produkt, och 
därigenom se vad som är möjligt att sätta som pris. (Ellram, 2006, sid. 14-15) 
Försäljningspriserna som sätts med target costing blir oftast mycket korrekta, men upptäcker 
företaget att deras produkt är bättre än konkurrenternas sätter företagsledningen ett högre pris 
än det beräknade och kan på så sätt få en högre vinst. För det mesta hamnar dock priset i 
närheten av konkurrenternas. Produkten företaget jämför med behöver inte vara en liknande 
produkt utan kan vara en helt annan konkurrerande produkt, en så kallad substitutsvara. Priset 
som sätts är oftast tänkt att gälla under en tre till fem - års - period. Detta kan vara svårt 
eftersom det är svårt att förutse efterfrågan så långt fram i tiden. (Everaert et al., 2006, sid. 
238-239) Vid bestämningen av det försäljningspris, som företaget ska sälja produkten för, 
finns ett antal olika delar att beakta. Det kan gälla exempelvis egenskaper hos produkten, 
vilken kvalitet den ska ha och vad liknande produkter säljs för. (Ax & Ask, 1995, sid. 127) 
Utifrån vad företaget har fått fram för information i steg ett, till exempel vad kunderna 
efterfrågar för kvalitet och för funktioner på produkten, är det upp till företaget att sätta ett 
försäljningspris som kunderna kan vara villiga att betala. (Ansari et al., 1997, sid. 32; Ax & 
Ask, 1995, sid. 127) Enligt Gandhinathan et al. (2004, sid. 1005) kan företaget bestämma en 
procentsats som ska dras av från det lägsta priset bland ett antal konkurrenter för att få fram 
ett försäljningspris.  
 
Nya produkter kan vara både sådana produkter som är nya för marknaden (det vill säga en 
produkt som inte har funnits tidigare) eller sådana som är nya för företaget (det kan vara en 
vara som finns sen tidigare, men som företaget gör en variant av, till exempel gör en ny smak) 
(Ansari et al., 1997, sid. 33-34). Ansari et al. (1997, sid. 34) menar att även detta har 
betydelse för hur prissättningen kommer ske, eftersom det finns lite att referera till på 
marknaden för en ny vara, då till exempel kunderna inte har något att jämföra med och att det 
därmed kan vara svårare att komma på vad funktionerna kan vara värda. Då tenderar företag 
att mer fokusera på strategiska och konkurrenskraftiga medel. 
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3.1.3 Steg 3: Målkostnaden utifrån försäljningspris och vinstkrav 
 
Under det tredje steget räknas målkostnaden ut och det görs genom att dra bort vinstkrav från 
försäljningspris. Inom detta steg bestäms följaktligen även vinstkravet av företaget. (Ellram, 
2006, sid. 14-15) För att ingenjörer och företagsledningen ska kunna ta så bra beslut som 
möjligt krävs det att de samlar in information från alla avdelningar. För att underlätta brukar 
de ta fram ”cost tables”. De användes tidigare som inköpsunderlag men har numera fått ett 
bredare användningsområde och är till hjälp när kostnader ska beräknas i 
utvecklingsprocessen. (Everaert et al., 2006, sid. 242) Företagsledningen bör också tänka på 
att inte sätta målkostnaden för lågt så den blir svår att uppnå. Om de sätter en målkostnad som 
uppfattas som orealistisk så leder det till att personalen inte tar dem på allvar och struntar i 
målkostnaden. (Everaert et al., 2006, sid. 247) Målkostnaden sätts redan tidigt i 
utvecklingsprocessen. Den första kostnaden kallas för ”drifting cost” på grund av att den inte 
är hundraprocentigt bestämd än utan är mer en uppskattning av målkostnaden. En anledning 
till detta är att den slutliga produkten är under utveckling och det inte är bestämt än exakt hur 
den kommer att se ut. Därför kan flera priser figurera tills företagsledningen bestämt vilken 
produkt de ska satsa på. På detta stadium är inte heller alla besparingar funna. Det påverkar 
också försäljningspriset. Alla besparingar genomförs inte eftersom det kan finnas hinder för 
dem eller att inte kunderna uppskattar dem. (Everaert et al., 2006, sid. 238-239)  
 

3.1.4 Steg 4: Uppdelning av kostnaderna 
 
När den uträknade målkostnaden har fått godkännanden av ledningen, delas målkostnaden 
upp i mindre segment som ska fördelas upp på olika områden inom företaget såsom 
marknadsföring och produktion. (Ellram, 2006, sid. 14-15) När ett företag arbetar med 
målkostnad kan det utgå från två principer: top - down och bottom - up. I top - down - 
metoden utgår företaget ifrån ett beräknat försäljningspris och en vinstmarginal, sedan är det 
upp till utvecklingsavdelningen att klara av målkostnaden. Bottom - up utgår i stället från 
utvecklingsavdelningen där de analyserar kostnaderna på varje enskild komponent och sedan 
beräknar priset på alla delar. Delarna är var och en granskade för att hålla rätt pris. Top - 
down hävdas vara den bästa arbetsprincipen på grund av att det är lättare att hålla den 
beräknade vinsten och affärsplanen än med bottom - up. (Everaert et al., 2006, sid. 240) 
Företaget kan dela upp kostnaderna i kostnader som inte påverkar target costing - arbetet som 
kostnader för marknadsföring, administrativa kostnader, driftskostnader med mera.  De 
kostnader som kan påverkas är de kostnaderna som direkt ingår i produkten. Det är kostnader 
som delas upp i produktens olika delar (de som är markerade med fetstil i figur 2, sid. 13). 
Detta är en så kallad kostnadsnedbrytning. (Se figur 2, sid. 13) Kostnadsnedbrytning kan 
utföras med hjälp av exempelvis sakkunniga inom företaget för att veta vad utförandet av att 
producera produkten kostar och vad de olika materialen, som ska användas vid framställandet 
av produkten, kostar. (Ellram, 2006, sid. 14-15, 19) Företaget bryter ofta ner produkten i 
komponenter för att det ska vara lättare att hitta kostnaderna. Den här principen används 
främst när förtaget har en tidigare produkt som redan har en historisk kostnadskalkyl. Detta 
arbetssätt gör att det är lättare för olika avdelningar att hitta deras kostnader, men det varnas 
samtidigt för att det kan hämma utvecklingen och innovationsprocessen. (Everaert et al., 
2006, sid. 241)  
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Figur 2: Uppdelning av målkostnad  
Källa: Ellram, 2006, sid. 19 (Egen bearbetning) 
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Företaget kan använda sig av ett förfaringssätt som kallas Quality function deployment 
(QFD). Detta förfaringssätt går ut på att rita upp en matris där kundkraven (som företaget fick 
fram under steg ett) och de nödvändiga funktionaliteterna för produkten finns med. Där skrivs 
också värden in för de olika kraven kunderna har beroende på hur betydelsefulla de anses 
vara. Till exempel kan hållbarheten på produkten få ett högre värde än exempelvis utseendet 
på produkten om hållbarheten anses viktigare för kunderna. Utifrån denna matris kan sedan 
företaget räkna ut produktionskostnaden för delarna som produkten kommer att bestå av 
genom att både ta hänsyn till vad kunderna vill ha och vad olika alternativ av komponenter 
kostar. Ibland kan det vara så att det billigaste alternativet av en viss komponent som ska ingå 
i produkten väljs. Detta för att det till exempel inte påverkar den efterfrågade kvaliteten i så 
hög grad, medan de kan välja en dyrare variant av en annan komponent för att det där kan 
vara stor skillnad i till exempel kvalitet eller egenskaper. Detta betyder att både kostnad och 
kvalitet är viktiga att ta med i beräkningen. Då får företaget till slut fram kostnaden på 
komponenterna. Därefter läggs andra kostnader, såsom transport och marknadsföring, till. Då 
får företaget fram produktens totala kostnad. (Gandhinathan et al., 2004, sid. 1005, 1007-
1008, 1010) 
 

3.1.5 Steg 5: Sätt att klara av kostnaderna 
 
Nästa steg går ut på att klara av de olika kostnaderna som företaget kom fram till under steg 
fyra för att till slut kunna uppnå målkostnaden. Här görs gemensamma försök för att få 
kostnaderna på rätt nivå. (Ellram, 2006, sid. 14-15) När företaget har beräknat kostnaderna för 
produkten och den uppfyller målkostnaden inleds en förproduktion. Den har företaget för att 
kunna hitta eventuella fel och se att beräkningarna stämde. Det som kom fram under testet 
diskuteras och åtgärdas innan produkten får fullt godkännande och kan börja produceras. 
(Everaert et al., 2006, sid. 246)  
 
När målkostnaden är bestämd gäller det att komma fram till vad de kan göra på de olika 
avdelningarna för att klara den uppsatta målkostnaden, vilket utförs under steg fem. I artikeln 
The Implementation of Target Costing in the United States: Theory Versus Practice tar Ellram 
(2006, sid. 20-21) upp ett antal olika metoder som finns att tillgå för att kunna uppnå 
målkostnaden. För att uppnå målkostnaden kan företaget välja att ändra specifikationen eller 
byta materiel eller produktionssätt. Detta gör det fördelaktigt att arbeta med team 
sammansatta från olika avdelningar. Några andra tillvägagångssätt företaget kan använda sig 
av är att på olika sätt vända sig till leverantören. Företaget kan till exempel samarbeta med 
leverantören så att de tillsammans kan komma fram till förbättringar eller göra förhandlingar 
med densamma. (Ellram, 2006, sid. 20-21) Enligt Ax & Ask (1995, sid. 131) handlar 
samarbetet i synnerhet om att kunna påverka leverantörerna så att de minskar sina priser på 
material som företaget behöver i sin produktion. Ett ytterligare sätt att få ner kostnaderna är 
att standardisera, det vill säga att till exempel kunna producera olika sorters produkter på 
liknande sätt med bara vissa skillnader. 
 
När det gäller till exempel bearbetande företag kan inställningen av företagens maskiner ha 
stor påverkan på produkten. Tillverkningskostnaden beror på två motpoler: skärdjup och 
hastighet. Hög hastighet och mycket skärdjup ger en sämre kvalitet, men en högre produktion 
per timme. Litet skärdjup och låg hastighet ger det omvända; en hög kvalitet och lågt utfall. 
Men även livslängden på bearbetningsverktygen spelar in och antalet produkter som måste 
kasseras stiger eller minskar beroende på vilket sätt företaget väljer att tillverka på. Här finns 
naturligtvis ett optimalt förhållande beroende på vilket pris och vilken kvalitet företaget vill 
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uppnå. Målet är att tillverka till den lägsta kostnaden med en tillräckligt hög kvalitet och en 
bibehållen funktion. Tidigare har detta varit ganska komplicerat att hitta, men numera finns 
det datorprogram som hjälper till att finna det optimala förhållandet. Det finns en mycket stor 
potential för kostnadsbesparingar med denna target costing - teknik. (Kokatnur, 
Gopalakrishnan, Gupta, 2006, sid. 219)  
 
Om inte produkten klarar målkostnaden eller uppnår specifikationskraven kan produkten 
skrotas, (Ellram, 2006, sid. 21) fast företagen väljer oftast att skjuta upp lanseringen tills 
försäljningspriset har uppnåtts (Gopalskrishnan, Samuelson, Swenson, 2007, sid. 41). 
 

3.1.6 Steg 6: Fortsatta förbättringar 
 
Det sista steget handlar om att fortsätta att försöka göra förbättringar, vilket är viktigt i 
synnerhet när en produkt har lanserats fastän målkostnaden har överstigits på grund av olika 
skäl. Det kan gälla till exempel konkurrensskäl. Det japanska begreppet Kaizen (vilket 
handlar om ständig förbättring) ska avsluta arbetet med target costing. Det innebär att ständigt 
förbättra produkten även efter att den introducerats på markanden. (Ellram, 2006, sid. 22) 
 

3.2 Datorprogram för target costing 
 
För att underlätta arbetet med target costing finns det datorprogram för detta. Dessa program 
är uppbyggda i steg som efterliknar stegen i figur 1 (sid. 10). Efter att varje moment är 
genomfört ska det registreras i programmet. På så sätt får företaget en organiserad struktur för 
hur arbetet ska utföras samt en dokumentation som kan brukas vid framtida projekt. 
(Gopalskrishnan, Samuelson, Swenson, 2007, sid. 41) 
 

3.3 Japansk / Amerikansk syn på target costing 
 
Det har bedrivits mycket forskning om target costing på japanska företag, speciellt inom 
fordonsbranschen. Numera har det även dykt upp forskning på amerikanska företag. 
Kostnadshantering inom företaget har länge varit en del av japansk företagskultur. Hos de 
amerikanska företagen har användandet av target costing varit betydligt mindre. Anledningen 
till detta är troligen att de första artiklarna där target costing nämndes kom 1996. Dessa 
artiklar tog inte upp helheten med target costing - tänkandet, utan var baserade på hur delar av 
teorin kunde appliceras på olika arbetsmoment. Detta i sin tur tror forskarna har lett till 
olikheter i hur japanska och amerikanska företag arbetar. Det som skiljer mest är hur arbetet 
fördelas. När produkten ”brutits” ner på komponentnivå (se figur 2, sid. 13) har de olika syn 
på hur arbetet ska utföras. Inom amerikanska företag har de team som är sammansatta utav 
olika nyckelpersoner från olika avdelningar samt ledningsgruppen och supply management. 
Hos de japanska företagen är det oftast en person från utvecklings- eller 
tillverkningsavdelningen som utför arbetet med target costing. Anledningen till att det skiljer 
här tror forskarna beror på olika företagskultur. De amerikanska företagen hade problem med 
att få personalen ansvarig för target costing - arbetet. De japanska företagen hade inga 
problem med detta. Men forskarna är inte helt säkra här utan tycker att det behövs mer 
forskning om detta. (Ellram, 2006, sid. 14-15, 19) 
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I steg fem skiljer sig arbetet också åt. I de japanska företagen är det chefsingenjören som har 
ansvaret att lösa marknadens påtryckningar om lägre priser och leverantörernas efterfrågan på 
en skälig ersättning. Hos de amerikanska företagen finns det ett samarbete mellan 
leverantören och target costing - teamet för att uppnå målkostnad. Det påpekas också att det 
är mycket viktigt att ha med supply management i arbetet med att uppnå målkostnaden, för att 
leveranser står för en stor del av kostnaden på en produkt. Detta nämndes inte i de tidiga 
artiklarna från Japan. Eftersom specifikationen på den slutgiltiga produkten är under 
utveckling i steg ett är det viktigt att även underleverantören är inblandad i utvecklingsarbetet. 
Detta för att försäkra sig om tillverkningskapacitet och bättre priser. De kan också bistå med 
sitt kunnande för att uppnå målkostnaden. (Ellram, 2006, sid. 20-21) 
 

3.4 Passande för target costing 
 
Target costing anses passa bäst för de företag där kostnaden är den viktigaste faktorn för att 
möta kundernas krav på pris. (Helms et al. 2005, sid. 49; Davila & Wouters, 2004, sid. 13, 15) 
När kostnaden har stor betydelse gäller det att i tidigt skede i produktens livscykel få ner 
kostnaderna. Detta på grund av att tidigare val i utvecklingen av produkten om exempelvis 
funktioner och material och de tillhörande kostnaderna för dessa får konsekvenser för 
kostnader längre fram. Detta är en företeelse som kallas kostnadslåsning. I utvecklingsstadiet 
av produkten ingår idé- och planeringsstadiet, grunddesignstadiet, detaljdesignstadiet och 
produktionsplaneringsstadiet och dessa stadier har en sammanlagd kostnadslåsning på cirka 
80 procent. Det är därför viktigt att i dessa stadier arbeta mycket med kostnadsreducering, då 
det är där det är lättast att påverka. (Ax & Ask, 1995, sid. 132-133) Förutom kostnad finns det 
andra faktorer företag kan behöva ta i beaktande på en konkurrensutsatt marknad. Behov som 
kunderna har eller vikten av att få ut produkten snabbt på marknaden är exempel på sådana 
faktorer. (Davila & Wouters, 2004, sid. 13) Trots att target costing även där kan vara 
användbar (Helms et al. 2005, sid. 49) finns det vissa risker, inom den högteknologiska 
branschen, enligt Davila och Wouters (2004, sid. 15), när det gäller de faktorerna. Detta leder 
in oss på nästa rubrik som just tar upp risker med target costing, både de som Davila och 
Wouters kommit fram till plus några andra. 
 

3.5 Risker med target costing  
 
Risker som Davila och Wouters (2004, sid. 13, 15) har uppmärksammat, och då just för 
företag inom högteknologi, är att arbetet med target costing kan vara för linjärt, detaljerat, ta 
för mycket tid att genomföra och att vinstgivande faktorer kan missas, då kostnaden inte är 
det viktigaste. Med för linjärt och för detaljerat menar artikelförfattarna Davila och Wouters 
att processen blir för begränsad för företaget, att det är svårt att göra så stora variationer i 
utförandet. Det kan ta tid att välja rätt alternativ för att komma fram till målkostnaden, vilket 
kan bli en nackdel då en produkt måste vara ute på marknaden så fort som möjligt. När 
tidsaspekten är en viktig faktor blir det viktigare att fort komma fram till hur företaget ska 
göra för att kunna ge den produkt som efterfrågas, även om det inte är det billigaste 
alternativet. Förutom att möta kunders behov och att vara ute med produkten på marknaden i 
tid är även val av teknologi något som kan påverka företags vinst. Då stort fokus inom target 
costing läggs på vad en produkt får kosta kan det göra att dessa möjliga vinstgivande 
faktorerna missas.  
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Vid processen target costing handlar det bland annat om att reducera kostnader (Ax & Ask, 
1995, sid. 132) men ändå hålla en bra kvalitet på produkterna (Helms et al. 2005, sid. 49). 
Detta kan medföra att det ställs för höga krav på personalen för att uppnå den kostnad 
företaget kommit fram till och till den bestämda kvaliteten. När det gäller leverantörerna kan 
det vara så att företaget även där ställer för höga krav (prispress). Även leverantörerna måste 
kunna ha realistiska kostnader att jobba efter. För höga krav kan göra det svårt för 
underleverantören att överleva på lång sikt. Det gäller att inte heller se för mycket till vad 
kunderna kräver av funktionaliteten, då detta kan leda till att produkten blir orealistiskt 
komplicerad och dyr och betingar därmed ett pris som inte merparten av konsumenterna är 
villiga att betala. (Ax & Ask, 1995, sid. 136-138) 
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt ges först en företagsbeskrivning av det företag som står som exempel för 
empirin. Därefter tas information upp som har förankring med den praktiska användningen av 
target costing, för att få en inblick i hur det kan fungera i verkligheten. 
 

4.1 Företagspresentation 
 
Ericsson Power Modules AB utvecklar, tillverkar och marknadsför små kompakta 
strömförsörjningsenheter, främst för telekommunikations- och datakommunikationsindustrin. 
Företaget startade under namnet Rifa som tidigare var en del av Ericsson. Rifa och dess 
kondensatortillverkning såldes sedan till Evox, men Ericsson behöll tillverkningen av DC-DC 
- omvandlare, vilket är en spänningsomvandlare för likström. DC-DC - omvandlaren beskrivs 
närmare under nästa rubrik (4.2 Produkten). Nuvarande företagsnamn är sedan 2002 Ericsson 
Power Modules AB och är ett dotterbolag till Ericsson. Från starten fram tills nu har företaget 
haft olika namn (såsom Ericsson Components och Ericsson Microelectronics) och 
sammansättningar. (Ericsson [3]) Antalet anställda inom Ericsson Power Modules AB är 250, 
och de är stationerade i antingen Stockholm (där företaget har sitt huvudkontor beläget) eller 
Kalmar, Shanghai i Kina eller Plano i USA. (Ericsson [1]) Moderbolaget Ericsson startade 
1876 och säljer varor och tjänster inom telefonkommunikation. (Ericsson [4]) Exempel på 
Ericssons produkter är nätverk och mobiltelefoner. (Ericsson [5]) 
 
Genom samarbete med sina kunder anser Ericsson Power Modules AB att det ger dem en 
marknadsposition som är starkare. Företagets arbete utförs bland annat med hög kvalitet och 
de använder bland annat lite energi vilket medför att kostnaderna för produkternas livscykel 
blir låg. (Ericsson [1]) Ericsson Power Modules AB är stort inom sitt område och har 
produkter med hög kapacitet. (Ericsson [3]) 
 
Produkter som framställs av Ericsson Power Modules AB är bland annat till routers och 
radiobasstationer. Dessa produkter är framförallt till kunder inom kommunikationsindustrin. 
Kunder som dessutom har användning av produkterna är bland annat inom militären, 
datorbranschen, industrin och det medicinska. (Ericsson [2]) Ericsson Power Modules AB:s 
produkter säljs både till andra dotterbolag inom Ericsson och till andra företag på den globala 
marknaden. (Ericsson [3]) 
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4.2 Produkten  
 
En DC-DC - omvandlare är en produkt som omvandlar höga spänningar till lägre, exempelvis 
från 48 volt till 12 volt. Detta för att strömmen ska passa komponenten den ansluts till. Görs 
inte detta kommer produkten som ska drivas av DC-DC - omvandlaren att brinna upp eller 
inte fungera på rätt sätt. En DC-DC - omvandlare som de flesta känner till är 
mobiltelefonladdaren. Den omvandlar strömmen från vägguttagets 220 volt till 12 volt för att 
ladda batteriet. Om ingen omvandling gjorts och laddning skett med 220 volt hade batteriet 
”exploderat”. De DC-DC - omvandlare som Ericsson Power Modules AB tillverkar är främst 
anpassade till telekommunikations- och datakommunikationsindustrin. (Persson, 2008-05-05) 
 
Det som kännetecknar Ericsson Power Modules AB:s DC-DC - omvandlare är hög 
verkningsgrad (energieffektivitet) och låga värmeförluster. Detta är två parametrar som har ett 
samband, om effektförlusterna är höga så alstras det även mer värme eftersom energi inte kan 
försvinna utan endast omvandlas till värme. Ericsson Power Modules AB har flera DC-DC - 
omvandlare från 10 till 500 watt. Watt beskriver arbete/energi och 736 watt är en hästkraft. 
(Persson, 2008-05-05) 
 
Ericsson Power Modules AB anser att det för dem är en ny produkt så fort någon ändring eller 
förbättring gjorts på DC-DC - omvandlaren. Det gäller så fort en ny transistor använts, 
eftersom det är en grundläggande komponent. (Persson, 2008-05-05) 
 
För att hålla reda på alla produkter har Ericsson Power Modules AB delat in dem i 
produktfamiljer. När en ny produkt tagits fram tilldelas den ett familjenummer 
(indexnummer), vilket består av tre siffror. Varje familj består av flera produkter som 
härstammar från samma produkt. Om en uppdatering görs får DC-DC - omvandlaren ett nytt 
familjenummer, men om det är en mindre uppdatering där funktionen är densamma, 
exempelvis om en ny leverantör används, tilldelas DC-DC - omvandlaren istället en 
ändelsebokstav. Är det en större uppdatering där en större förbättring gjorts tilldelas alltid en 
ny siffra. För att inte förvilla kunderna försöker Ericsson Power Modules AB att ändra 
familjenummer så lite som möjligt, för att kunderna lättare ska kunna hitta substitut och att 
DC-DC - omvandlaren har ungefär samma specifikationer inom familjen. Men detta medför 
också att vissa produkter kan gränsa till andra produktfamiljer. En ny familj tar mellan 12 och 
18 månader att konstruera. Ericsson Power Modules AB tar fram ungefär åtta stycken nya 
produktfamiljer per år. Om en förändring görs på flera produkter inom en familj, en så kallad 
sifferuppdatering, tar det arbetet 1 till 3 månader. Mindre bokstavsförändringar tar i regel inte 
mer än en vecka. (Persson, 2008-05-05) 
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4.3 Vad är target costing för Ericsson Power Modules AB? 
 
Ericsson Power Modules AB började arbeta med target costing för att kunna vara 
konkurrenskraftiga på en allt hårdare marknad. Tidigare arbetade Ericsson Power Modules 
AB med tämligen unika produkter och hade därmed inte så många direkta konkurrenter. 
Numera har det tillkommit flera nya kunder. Detta har i sin tur lett till att nya produkter har 
tagits fram i standardformat som är mer konkurrensutsatta (second source med mera). De nya 
kunderna har också ställt krav på Ericsson Power Modules AB att börja arbeta med target 
costing. Tidigare arbetade Ericsson Power Modules AB med en variant av påläggskalkylering 
där fokus låg på kostnaden som Ericsson Power Modules AB hade för att tillverka produkten. 
(Persson, 2008-04-10) 
 
Ericsson Power Modules AB hade kompetens och den teknik som krävdes för en 
implementering av target costing så det var inga svårigheter. Med target costing anser 
Ericsson Power Modules AB att de bättre uppfyller kundernas krav och till och med 
överträffar deras förväntningar både i anseende av pris och av kvalitet. (Persson, 2008-04-17) 
 
Ericsson Power Modules AB anser att för att lyckas med target costing måste alla delarna i 
organisationen vara med. Det är speciellt viktigt att säljarna kan göra en så korrekt 
kravspecifikation som möjligt, för att konstruktören ska kunna göra ett så bra arbete som 
möjligt. Svårigheter uppstår oftast på grund av att förstudien inte varit tillräckligt bra. Här är 
det ofta skattningen av olika funktioner som gör det svårt för konstruktören att veta vad som 
är mest angeläget för kunden. (Persson, 2008-04-10) 
 
Det viktigaste kraven Ericsson Power Modules AB har på sina underleverantörer är att de ska 
uppfylla kraven på funktionalitet och kvalitet. Därför arbetar företaget med ett fåtal 
underleverantörer så att komponenterna kan hålla den standard som krävs och att 
leveranssäkerheten ska upprätthållas. Annars är kvaliteten (hållbarheten) lika bra på alla 
produkter. (Persson, 2008-04-24) 
 
Mellan avdelningarna finns ett nära samarbete. På Ericsson Power Modules AB har de 
regelbundna sammanträden med target costing på dagordningen. En helt ny produkt tar minst 
3 månader att färdigställas från koncept till färdig produkt. Testningen är den punkt som tar 
längst tid att genomföra. (Persson, 2008-04-24) 
 
Ericsson Power Modules AB är mycket nöjda med implementeringen av target costing. Det 
har sporrat till att hitta likvärdig men betydligt billigare teknik. Några nackdelar med target 
costing har Ericsson Power Modules AB inte funnit. (Persson, 2008-04-17) 
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4.4 Processens steg  
 

4.4.1 Steg 1: Önskade funktionaliteter på produkten 
 
För att ta reda på vilka funktioner som en ny produkt ska uppfylla har Ericsson Power 
Modules AB delat in arbetet i två ansvarsområden. Om det är en helt ny produkt som ska tas 
fram är en marknadsstrateg ansvarig. Marknadsstrategens uppgift är att hitta nya 
affärsområden och förutse vilka produkter som kommer att önskas av marknaden. Detta gör 
marknadsstrategen genom att försöka se kundernas faktiska behov, är det en trend eller är det 
ett ”one hit wonder”. Nya komponenter kan också göra det möjligt för nya produkter. Ofta är 
det ny teknik som skapar nya möjligheter. Kunderna tillfrågas sedan om de är intresserade av 
den nya produkten. (Persson, 2008-04-17) 
 
Ofta handlar arbetet om att ta fram nya produktfamiljer för att täcka områden där Ericsson 
Power Modules AB inte har någon befintlig produkt som passar in. När företaget behöver 
förbättra befintliga produkter rapporterar säljarna till den operativa produktchefen som har 
ansvaret för befintliga produkter. Han har som uppgift att hålla kontakten med kunder och 
återförsäljare för att se vilka produkter som behöver förbättras eller omkonstrueras till ett nytt 
försäljningspris. (Persson, 2008-04-17) 
 

4.4.2 Steg 2: Försäljningspriset 
 
Marknadsstrategerna och den operativa produktchefen fortsätter med att undersöka vad 
kunderna önskar av produkterna. Marknadsstrategen ser till kundnyttan och försöker prissätta 
den. För att undersöka detta har Ericsson Power Modules AB konferenser med stora kunder. 
Ericsson Power Modules AB deltar också i mässor för att hitta nya kunder och förhöra sig om 
deras önskemål. Men företaget har även allianser med konkurrenter för att ta fram nya 
standarder. Den operativa produktchefen har hjälp av säljorganisationen så att de gemensamt 
kan komma fram till vad kundernas önskemål på de befintliga produkterna är. Det Ericsson 
Power Modules AB försöker komma fram till är om priset eller produkten är 
konkurrenskraftig. För att ta reda på det tar Ericsson Power Modules AB hjälp av Internet. 
Där kan de undersöka priset och specifikationer hos olika grossister. Det är också vanligt att 
kunder informerar om konkurrenternas priser. (Persson, 2008-04-17) 
 

4.4.3 Steg 3: Målkostnaden utifrån försäljningspris och vinstkrav 
 
Företagsledningen har till uppgift att bestämma vilken vinst Ericsson Power Modules AB ska 
göra. Detta är för att säkra företagets framtid och finansiera framtida produkter med mera. 
Men företaget har också ett ansvar gentemot aktieägarna, för att se till att de får en skälig 
aktieutdelning. Vinstkravet är en procentuell siffra som har en liten variation beroende på hur 
konkurrensutsatt produkten är. Marknaden som produkten säljs på avgör hur högt vinstkravet 
är, strategiskt viktiga marknader har lägre vinstmarginal. Om Ericsson Power Modules AB 
säljer produkten internt är vinstmarginalen också lägre. (Persson, 2008-04-17) 
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4.4.4 Steg 4: Uppdelning av kostnaderna 
 
Här arbetar komponentingenjören tillsammans med inköpschefen med att försöka minska 
priset på de komponenter som ska ingå i produkten. Ericsson Power Modules AB arbetar 
genom top - down-principen när de konstruerar. (Persson, 2008-04-24) 
 
Ericsson Power Modules AB delar in komponenterna i två kategorier. (Se figur 3, sid. 22) 

• Standardkomponenter är transistorer, kondensatorer och effektmotstånd. Detta är delar 
som kan köpas direkt från hyllan hos ett flertal leverantörer. 

• Specialkomponenter och kretskort kräver att Ericsson Power Modules AB tillsammans 
med underleverantören tar fram delar som inte finns tillgängliga på marknaden. Det är 
oftast olika integrerade kretsar, mönsterkort eller magnetkomponenter. (Persson, 2008-
04-24) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Uppdelning av målkostnad på Ericsson Power Modules AB 
Källa: Intervju (Egen bearbetning) 
 
Priserna för standardkomponenter är så kallade stafflade priser. En mer vardaglig term är 
mängdrabatter, det blir med andra ord billigare desto fler komponenter Ericsson Power 
Modules AB köper. Men inköparna låter kvalitet gå före pris eftersom det kan kosta mer än 
det smakar att tumma på kvaliteten. För att hitta det lägsta priset genomför Ericsson Power 
Modules AB prissökningar på Internet efter standardkomponenter. Teknikerna kan även de 
göra beställningar om det skulle behövas, men gör det bara i nödfall. Detta är det klassiska 
sättet att pressa ner priserna från leverantörer genom att jämföra priser. Mängdrabatterna 
påverkar därmed målkostnaden indirekt. (Persson, 2008-04-24) 
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Ett problem är att komponenter slutar att tillverkas eller ersätts av nya modeller så 
uppdateringar måste göras kontinuerligt. Dessutom måste det alltid finnas två leverantörer av 
en komponent. Inköpsavdelningens övriga uppgifter är att lägga upp komponenter med 
datablad samt att ge komponenterna unika Ericssonnummer. (Persson, 2008-04-24) 
 
Men komponentingenjören har ännu en uppgift, vilken är att arbeta tillsammans med 
underleverantörerna som har specialkomponenter för att tillsammans minska priset på de 
ingående komponenterna. Dessa komponenter är för det mesta mekaniska komponenter och 
integrerade kretsar (specialkomponenter). På denna punkt är även produktionsavdelningen 
inblandad för att bistå med den tillverkningskapacitet de har. (Persson, 2008-04-24) 
 
Annars är kraven som påverkar prislappen verkningsgraden och uteffekten. Verkningsgraden 
arbetar Ericsson Power Modules AB ständigt med att få så bra som möjligt. Uteffekten har 
specificerats av kunden för att produkten ska passa i kundens produkter. För att förbättra 
uteffekten och verkningsgraden krävs fler komponenter. Antalet kraftkomponenter styr priset 
tillsammans med den teknik som Ericsson Power Modules AB behöver. Ju fler transistorer 
och svårare tillverkningsteknik desto dyrare blir produkten. (Persson, 2008-04-24) 
 
Utmaningar som måste klaras av i steg fyra hos Ericsson Power Modules AB är: 
 

• Kostnadsreduktioner 
 
Det som konstruktören kan spela med för att minska kostnaden är att göra smarta 
kretslösningar som minskar antalet komponenter och den teknik som krävs. En mer 
komplicerad kretslösning kommer också att kosta mer. Även här kan det vara svårt att veta 
vilka uppoffringar som kunden är villig att göra för att få en billigare produkt. Ericsson Power 
Modules AB försöker att så mycket som möjligt redan från början ta reda på vilka kostnader 
och vilken prestanda som kunden vill ha. (Persson, 2008-05-09) 
 

• Materialutmaningar 
 
Här är det mönsterkort som påverkar resultatet. Om Ericsson Power Modules AB väljer att ha 
flera ledningsbanor förbättras ledningsförmågan och detta ger lägre energiförluster. Övriga 
utmaningar här är att hitta komponenter som tar mindre plats och klarar högre 
driftstemperatur. (Persson, 2008-05-09) 
 

4.4.5 Steg 5: Sätt att klara av kostnaderna 
 
Projektledaren är huvudansvarig för arbetet med produkten om det är en befintlig produkt. 
Under sig har han en designer som utför arbetet med att optimera eller förbättra produkten.  
Om det istället är en helt ny produkt som ska tas fram är senior designer ansvarig och utför 
också arbetet med att uppnå målkostnaden. För att få fram kostnaden på en produkt har senior 
designer ett antal parametrar att välja mellan. Det första han avgör är till vilken tolerans som 
produkten ska tillverkas. Oftast handlar det om att avgöra vilken tjocklek på ledningsbanor 
som krävs, för verkningsgraden ökar med tjockare ledningsbanor. Men tjockare ledningsbanor 
gör att det krävs mer koppar som finns i banorna vilket leder till högre pris. Materialet som 
kretskortet är gjort av spelar också in. Det finns olika kvaliteter, men även här gäller att högre 
pris ger högre kvalitet. Storleken och antal lager på kretskortet ska också bestämmas. Flera 
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lager och större kort kostar också mer. Därför är det viktigt att kunden specificerat rätt kvalitet 
annars blir det svårt för konstruktören att skatta pris kontra kvalitet. (Persson, 2008-05-05) 
 
El-konstruktörernas löner är också en hög kostnadspost. Eftersom det arbetar 30 stycken i 
Kina och Sverige och de har en snittlön på ungefär 700 kronor i timmen så är det angeläget att 
konstruktionstiden är så fokuserad på kretskortsutveckling som möjligt. 
 
När kretskortet är designat skickar senior designer ritningen över Internet till en 
underleverantör som tillverkar kretskortet. Kretskortet är den enskilt dyraste komponenten 
tillsammans med vissa grupper av specialkomponenter. (Persson, 2008-05-05) 
 
Ericsson Power Modules AB har ett visst datorstöd för target costing. De använder SAP r3 
för att beräkna kostnaden. I SAP finns beställningsunderlag och alla komponenter. Igenom att 
alla komponenter är listade där kan konstruktören göra en lista av alla komponenter som ingår 
i modulen och på så sätt beräkna totala priset. Men konstruktören kan också titta på vad 
tidigare moduler kostat för att göra en skattning av tillverkningskostnaden. (Persson, 2008-05-
05) 
 
Produktionsavdelningen deltar inte i detta steg. Anledningen till det är att de redan innan ska 
ha specificerat vad de klarar av, på grund av att de har standardiserade maskiner. Men de kan 
vara med om det är en oprövad produkt som ska tas fram. De styr således inte arbetet men 
måste sätta sitt godkännande innan produktionen. (Persson, 2008-05-05) 
 
Underleverantörer är inte heller med (undantaget underleverantören av kretskorten), deras 
arbete ska vara klart i steg fyra så att konstruktören har de standardiserade komponenter han 
behöver för att utföra sitt arbete. (Persson, 2008-05-05) 
 
Utmaningar som måste klaras av i steg fem hos Ericsson Power Modules AB är: 
 

• Designutmaningar 
 
Det finns krav på utvecklingstiden. Om inte en produkt är klar inom den uppsatta tiden får 
produkten en straffklausul. Kravspecifikationen måste också vara uppfylld för att inte drabbas 
av straff. Anledningen till att den inte uppfylls kan vara att det kan vara svårt att få reda på en 
hundraprocentig kravspecifikation, då viktningen på olika krav kan vara osäker. (Persson, 
2008-05-09) 
 
 

• Specifikationsutmaningar 
 
Specifikationskraven kan vara svåra att uppnå, exempel på detta är bygghöjd och mekaniska 
toleranser. Överlämnandet av en färdig produkt till steg sex är också en utmaning, då det 
kräver en omfattande dokumentation. (Persson, 2008-05-09) 
 

4.4.6 Steg 6: Fortsatta förbättringar  
 
Den operativa produktchefen tar här över arbetet med att göra ständiga förbättringar (Kaizen) 
och att prissätta produkten kontinuerligt. (Persson, 2008-05-09) 
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I figur 4 (sid. 25) visas de anpassningar som Ericsson Power Modules AB har gjort med sitt 
arbete med target costing. 
 
 

 
 
Figur 4: Processen target costing inom Ericsson Power Modules AB 
Källa: Intervju (Egen bearbetning) 
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Tabell 1 (sid. 26) visar de skillnader som uppkommit mellan Ellrams beskrivning av target 
costing (figur 1, sid. 10) och den uppdelning som uppsatsförfattarna har fått fram på Ericsson 
Power Modules AB (figur 4, sid. 26) för att visa de bidragande faktorerna. Skillnaderna och 
de påverkande faktorerna för de valda anpassningarna inom Ericsson Power Modules AB 
kommer att analyseras i nästkommande kapitel, kapitel 5. 
 
 
Tabell 1: Påverkande faktorer hos Ericsson Power Modules AB 
Källa: (Egen bearbetning) 
 

Steg Förändring Påverkande faktor 
1 Ja  Ny produkt 

Uppdatering av befintlig produkt 
2 Ja Ny produkt 

Uppdatering av befintlig produkt 
3 Nej Ingen 
4 Ja Specialkomponenter 

Standardkomponenter 
Produkt 

5 Ja Ny produkt 
Uppdatering av befintlig produkt 
Lönekostnader  
Konstruktionstid 

6 Nej Ingen 
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5 Analys 
 
I kapitlet görs en analys av vad som kommit fram i den teoretiska referensramen och i 
empirin.  
 
När det gäller det allmänna arbetet med target costing är alla avdelningar inom organisationen 
involverade, men det är senior designern som själv har till uppgift att se till att målkostnaden 
ska klaras av. Det skulle kunna hävdas att detta är en blandning av det traditionellt japanska 
sättet där arbetet sker mer enskilt och det amerikanska sättet där arbetet med target costing 
sker mer i grupper.  
 
Teorin har påvisat att det är en fördel att jobba tillsammans med target costing. Ericsson 
Power Modules AB har ett nära samarbete med leverantörerna när det handlar om 
utvecklandet av specialkomponenter för att få minskade kostnader och unika produkter. Detta 
på grund av att det krävs utvecklingssamarbete för att ta fram nya integrerade kretsar. 
Standardkomponenterna kräver inte något direkt samarbete då komponenterna ofta är av 
samma fabrikat och därmed kan köpas direkt från olika leverantörer utan att kvaliteten 
förändras.  
 
Vad som är en ny produkt kan skilja mellan vad företaget anser och vad kunden upplever som 
ny. För att uppfylla behov hos kunderna skapar Ericsson Power Modules AB nya 
produktfamiljer. De benämner den minsta lilla uppdatering som en ny produkt, vilket visas 
med hjälp av en ändelsebokstav. Detta kan verka förvillande för kunderna eftersom de ser till 
funktionen. Om produkten fyller en ny funktion uppfattar kunden det som en ny produkt, 
annars inte. Kunder kan ha svårt att se små förbättringar och finner därmed ingen ny funktion 
på produkten och drar slutsatsen att den är densamma. Ericsson Power Modules AB kan inte 
avskaffa modellnumren eftersom de har kravet att alla ändringar ska kunna spåras. För att inte 
förvilla kunderna mer än nödvändigt försöker Ericsson Power Modules AB behålla 
familjenamnen så mycket som möjligt. Detta även om det kan leda till att vissa 
produktfamiljer gränsar till andra och egentligen skulle ha tillhört en annan teknisk familj. 
När de ska göra förändringar av redan existerande produkter har de kontakt med kunderna. 
Det är den operativa produktchefen och säljarna som har till uppgift att förmedla kundernas 
önskemål till konstruktörerna. Det är oftast här som missförstånd och otydliga kundkrav 
uppkommer. Det kan bero på flera orsaker som att kunderna inte är säkra på vilken produkt 
som passar dem eller att säljarna har för liten teknisk kunskap för att kunna förmedla det som 
kunderna önskar. Detta sätt att dela upp arbetet på skiljer sig från den teoretiska referensram 
som uppsatsförfattarna har fått fram. Produktens komplexitet påverkar arbetet här för Ericsson 
Power Modules AB och påverkar också företagsledningens inblandning i arbetet. 
Företagsledningen bestämmer vinstkravet men överlåter valet av funktioner och konstruktion 
på experter inom Ericsson Power Modules AB. Företagsledningens huvuduppgift är att 
besluta vilket vinstkrav som Ericsson Power Modules AB vill uppnå på olika strategiska 
marknader.  
 
För att inte uppfinningsrikedomen ska bli lidande har Ericsson Power Modules AB utsett en 
ansvarig för utvecklingen av nya produkter, en marknadsstrateg. Han har till uppgift att 
förutse vilka produkter kunderna kommer att efterfråga i framtiden. Anledningen till detta är 
att det krävs teknisk kunskap för att utvärdera nya komponenter och se de trender som 
uppkommer. Om Ericsson Power Modules AB däremot behöver få reda på vad en viss 
produkt erfordrar för förbättringar har företaget kontakt med både kunder och återförsäljare. 
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Det som skiljer från teorin där är att det i teorin nämns att det gäller att undersöka med 
kunderna vad för slags funktioner med mera som ska ingå i den nya produkten. Ericsson 
Power Modules AB däremot skapar något nytt utifrån vad de tror det saknas på marknaden för 
att fylla upp ett behov som kunden ännu inte funnit att den har. När Ericsson Power Modules 
AB ska välja ett försäljningspris sätter de det med tanke på vad kundnyttan kan vara värd. 
Genom att bjuda in stora kunder till konferenser kan Ericsson Power Modules AB få en 
tydligare bild av vad som önskas av produkten och vilket pris den kan vara värd. När detta 
sedan är klart tillfrågar de kunderna om det är något som de skulle vilja köpa. Förutom att 
undersöka vad kunderna är villiga att betala för produkten kan ett företag se till vad 
konkurrenter till liknande produkter tar ut för pris. Detta kan göras via Internet. Det är något 
som Ericsson Power Modules AB tar hjälp av, för att se om produkten (både ny och befintlig 
produkt) kommer klara av konkurrensen. Det är dock inte det enda sätt de får reda på priser 
hos konkurrenter, utan de får även information från kunder.  
 
Det finns program för target costing som kan underlätta arbetet. Fördelen med detta är att det 
är ett färdigstrukturerat sätt att arbeta på. Nackdelen är att det är lätt att företag anpassar 
organisationen och arbetet efter programmet och att de inte anpassar programmet efter det 
mest effektiva arbetssättet för företaget. Något program som är helt dedikerat till target 
costing hos Ericsson Power Modules AB finns inte, men många andra program kan fungera 
ungefär lika bra. För att få fram en så kallad drifting cost har Ericsson Power Modules AB 
tagit hjälp av SAP r3. SAP ger en skattning av priset genom att lista alla delar som ingår i 
produkten. Det är vanligt att målkostnaden inte är helt bestämd, olika varianter och 
utrustningar figurerar i utvecklingsarbetet. Detta gäller mest när det är en helt ny produkt som 
ska utvecklas. Handlar det om en mindre uppgradering av en befintlig produkt kan 
konstruktören istället titta på en produkt inom samma produktfamilj för att se vad priset är på 
den och sedan dra ifrån eller lägga till en ungefärlig kostnad.  
 
För att inte kvaliteten ska bli lidande på produkten hos Ericsson Power Modules AB är det 
inte alltid priset som prioriteras. Med det menas att Ericsson Power Modules AB först 
bestämmer vilken kvalitet som komponenten ska ha och därefter söker de det lägsta priset på 
Internet. Även samarbete med underleverantörer existerar för att minska kostnaderna. Det kan 
gälla till exempel vilken tjocklek ledningsbanor ska ha, vad för material kretskortet ska ha och 
vilken storlek på kretskortet. Det är alla företeelser som har betydelse för kvalitet och kostnad. 
För Ericsson Power Modules AB är det framförallt viktigt att kravspecifikationen som 
säljarna tar fram utifrån kundens krav är så korrekt som möjligt och att det finns tillräcklig 
information. Där är det inte bara viktigt att säljarna gör ett bra jobb, utan det är även av vikt 
att kunden har förklarat ordentligt vad den vill ha för kvalitet. Detta för att underlätta för 
konstruktören när olika val av komponenter och så vidare ska göras för att kunna uppnå till 
rätt kvalitet och kunna göra det så nära försäljningspriset som möjligt. 
 
Komponenterna köps till stafflade priser. Det leder till att större kvantiteter påverkar 
målkostnaden indirekt då de kostar mindre desto fler som köps. Därför är det angeläget att 
inköparna kan specialisera sig så de kan göra ett så bra arbete som möjligt eftersom 
kostnaderna då kan minskas. Detta sätt att arbeta fungerar bra när komponenten är 
standardiserad och tillhandahas av flera leverantörer. Arbetssättet fungerar därmed bra när det 
finns flera leverantörer av komponenten och då behöver företaget inte heller oroa sig för 
leverantörens fortlevnad. Internet - undersökningar fungerar däremot inte när 
specialkomponenter ska köpas in, eftersom det kräver utveckling och ett nära samarbete med 
en leverantör. Om Ericsson Power Modules AB har investerat i ett långvarit samarbete krävs 
det att båda parter underhåller samarbetet. Att börja med en prispressarstrategi här vore direkt 
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förödande för Ericsson Power Modules AB då de riskerar att underleverantören går i konkurs 
och en nyckelkomponent förloras. Men det finns andra sätt att minska kostnaderna i ett 
samarbete. Kostnader kan minskas i transporter och open book accounting kan finna fler 
kostnadspunkter. 
 
Ericsson Power Modules AB har valt att specificera så mycket som möjligt av funktionalitet 
och vilka delar som modulen ska innehålla i steg fyra (se figur 4, sid. 26). I och med detta får 
konstruktören en enklare arbetsuppgift. Konstruktörens uppgift är att få alla delar att fungera 
tillsammans och rita den mest optimala kretslösningen som möjligt. På detta sätt minskas 
risken att inte målkostnaden uppnås. Även Ericsson Power Modules AB:s kostnader sjunker 
tack vare detta, en konstruktör kostar 700 kronor i timmen. Detta är en stor kostnadspost för 
Ericsson Power Modules AB. Kvalificerade konstruktörer är dessutom en knapp resurs så 
Ericsson Power Modules AB vill utnyttja dem så mycket som möjligt. En annan fördel med 
detta är att konstruktören avlastas från inköpsarbete och kundkontakter, vilket sparar 
konstruktionstid och gör att produkten snabbt kommer ut på marknaden. Tidsaspekten är 
mycket viktig när utvecklingstiden är knapp. Mindre uppgraderingar/optimeringar till kunder 
sker inom en tremånadersperiod och en försening kan göra att kunden hoppar av och väljer en 
annan leverantör. För att ytterligare forcera arbetet så att det inte sker förseningar har Ericsson 
Power Modules AB infört straffklausuler för produkter som blir försenade.  
 
Target costing kan riskera att arbetet blir för linjärt och detaljerat, men Ericsson Power 
Modules AB har anpassat sitt arbete med stegen i target costing. Alla avdelningar, med stor 
kunskap inom varsitt område, hjälps redan i steg fyra (Uppdelning av kostnaderna) åt att 
komma fram till vad för material som behövs och hur kostnader kan reduceras. Detta sparar 
tid för konstruktören som kan fokusera på sitt jobb i steg fem (Sätt att klara av kostnaderna). 
Underleverantörerna är inte med i steg fem då arbetet med dem redan ska vara avklarat i steg 
fyra. Detta för att inte senior designern ska behöva lägga tid på att utveckla delar som krävs i 
hans konstruktionsarbete och att han ska kunna koncentrera sig på sin huvudsakliga 
arbetsuppgift. Där skiljer sig Ericsson Power Modules AB:s sätt att arbeta med processen med 
uppsatsens teoretiska referensram, då den visar att leverantören ska vara inblandad i 
konstruktionsarbetet av produkten.  
 
I och med att konkurrensen för Ericsson Power Modules AB har blivit hårdare, då nya kunder 
har gjort att fler produkter har tagits fram som inte är lika unika som de gamla, gjorde det att 
de började arbeta efter processen target costing. De nya kunderna hade även krav på detta. 
Det finns vissa risker och företeelser företag kan behöva tänka på angående target costing, 
men Ericsson Power Modules AB anser inte att det har varit några nackdelar med target 
costing. Däremot har de kunnat överträffa kundernas krav på både pris och kvalitet med hjälp 
av target costing.  
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6 Slutsats 
 
Under denna rubrik dras slutsatser av det som analyserats i kapitlet innan. Detta för att ge svar 
på frågeställningen, om vilka faktorer som påverkat arbetet med target costing. 
 
Syftet med denna uppsats var att se vilka skillnader som finns mellan teori om processen 
target costing och hur arbetet med target costing går till i verkligheten. Utifrån det ska 
uppsatsförfattarna finna olika faktorer som påverkar target costing - arbetet. För att komma 
fram till detta har uppsatsförfattarna studerat ett antal artiklar inom ämnet target costing som 
ansetts relevanta för att få en bra grund till slutsatsen. Därefter har ett antal frågor utformats 
till flera intervjuer till Ericsson Power Modules AB för att kunna göra en jämförelse med den 
framtagna teoretiska referensramen. 
 
I den teoretiska referensramen hävdade Ellram (2006) att arbetet med target costing skulle 
kunna vara kulturellt betingat (amerikanskt eller japanskt synsätt). Uppsatsförfattarna har inte 
funnit något som pekar på att det skulle vara kulturella influenser som styrt arbetet med target 
costing. Det har istället visat sig att det är produkten, komponenterna den innehåller, 
lönekostnader samt konstruktionstid som styrt hur arbetet går till med target costing på 
Ericsson Power Modules AB.  
 
Uppsatsförfattarna har identifierat flera faktorer som påverkar Ericsson Power Modules AB: s 
arbete med target costing. Komponenterna har påverkat inköpsprocessen. Om det är en 
standardkomponent som ska köpas in har Ericsson Power Modules AB en klassisk 
prispressarstrategi. Är det istället en specialkomponent som ska köpas in ställer det helt andra 
krav på inköpsprocessen och förfarandet är mer ett samarbete. Det är angeläget att vårda de 
relationer där komponenterna är svåra att byta ut. Med det menas att en för hård press på en 
sådan leverantör kan få konsekvensen att viktiga komponenter uteblir. 
 
Produkten styr också hur arbetet kan gå till. Är det en ny produkt som ska tas fram ställer det 
stora krav på den ansvarige. Han måste ha en hög teknisk kompetens för att kunna analysera 
framtida behov hos kunderna. Önskemål från kunderna om förändringar på befintliga 
produkter ställer inte lika höga krav och liknar mer det arbetssätt uppsatsförfattarna fått fram i 
den teoretiska referensramen. Konstruktörens arbete är mera frigjort från andra 
arbetsuppgifter genom att flera av arbetsmomenten är flyttade till steg fyra. Detta för att 
minska kostnaderna och att utnyttja konstruktörerna optimalt. Det kan göras i och med att 
produkten är tydligt specificerad och många arbetsuppgifter kan föras över till specialister. 
 
För att utnyttja de bästa konstruktörerna på ett så effektivt sätt som möjligt skiljer Ericsson 
Power Modules AB på om det är en ny produkt eller om det är en uppgradering av en 
befintlig produkt. Om det är en uppgradering används en designer, eftersom svårighetsgraden 
inte är så hög och arbetet då är lättare att utföra. Är det däremot en ny produkt som ska 
framställas är senior designer ansvarig för utvecklandet. Detta för att kunna spara 
konstruktionstid och lönekostnader, då kretskortet är den dyraste komponenten i produkten. 
Är informationskedjan mellan konstruktör och kund för lång anser uppsatsförfattarna att en 
konsekvens av detta blir att konstruktionstiden blir längre och därmed också att kostnaderna 
blir högre. Det kan vara svårt för konstruktören att tyda kundens önskemål och förbättringar 
av befintliga produkter eftersom konstruktören sitter längst ner i informationskedjan. Därför 
anser uppsatsförfattarna att processen bör avgränsas till mindre grupper och att 
informationskedjan hålls så kort som möjligt inom företaget. Att kunna få fram mycket 
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information är viktigt för att kunna göra ett så bra grundarbete som möjligt för att därmed 
kunna komma fram till och kunna uppnå målkostnaden. Det gäller både vad kunderna har för 
önskemål och hur det ser ut i den konkurrerande miljön. Det gör även att behovet av 
omkonstruktioner blir mindre. 
 
Ericsson Power Modules AB använder inte ett dedikerat datorprogram. De använder SAP r3 
för att få fram så kallade cost tables för att räkna ut drifting cost. Detta gör de för att tiden är 
en avgörande faktor i konstruktionsarbetet. Uppsatsförfattarna anser dock att även de 
dedikerade programmen kan vara en påverkande faktor för arbetet med target costing. Det 
kan vara till stor hjälp, men företaget måste tänka på vilka anpassningar som måste göras och 
se till vilket datorprogram som passar bäst. Risken med dedikerade datorprogram är att arbetet 
kan bli för detaljerat och tidskrävande. Enklare program kan fungera bättre om tiden är den 
avgörande faktorn. Det bör lämpligen bli ett bättre resultat om tillvägagångssättet får styra 
vilket datorprogram som väljs istället för att datorprogrammet ska få styra tillvägagångssättet 
med target costing.  
 
När konkurrensen mellan företag ökar får det företagen att fundera på vad de kan göra för att 
lyckas vara kvar på marknaden. Ericsson Power Modules AB valde att börja arbeta utefter 
target costing då deras konkurrenssituation hårdnade. Genom att både se till kvalitet och sätt 
att minska kostnaderna har Ericsson Power Modules AB klarat av att uppfylla kundernas 
förväntningar. Det som target costing har hjälpt till med är att Ericsson Power Modules AB 
har sökt efter billigare teknik att arbeta med, men som ger lika bra resultat, om inte bättre. Att 
produkten de tar fram får ett skäligt och vinstgivande pris med andra ord (med tanke på vad 
för krav som ställts på produkten), som både företaget och kunden kan vara nöjd med. Vid 
användandet av target costing har Ericsson Power Modules AB gjort vissa anpassningar på 
grund av olika faktorer så att target costing ska passa dem. Detta för att arbetet inte ska bli för 
linjärt och detaljerat. Om ett företag uppmärksammar de faktorer som är styrande och gör 
anpassningar därefter anser uppsatsförfattarna att chansen att lyckas med target costing är 
stor. Det är viktigt att inte följa teorin om target costing slaviskt utan det gäller att hitta de 
anpassningar som behövs för företaget.  
 
Uppsatsförfattarna tror att anledningen till att Ericsson Power Modules AB:s sätt att arbeta 
med target costing skiljer sig från teorin beror på att teorin utvecklats för fordonsbranschen. 
Där skiljer sig produkten på så sätt att det inte finns standardkomponenter i samma 
utsträckning, produkten har också en längre utvecklingstid, vanligen tre till fem år. Detta tror 
uppsatsförfattarna kan påverka arbetet med leverantörerna på genom att de hinner förbättra 
komponenterna under utvecklingens gång och måste därför vara med kontinuerligt i 
utvecklingsprocessen. Den långa utvecklingstiden leder även till att konstruktörerna måste ha 
ett närmare samarbete med de olika stödfunktionerna och kan därmed inte frikopplas på 
samma sätt som Ericsson Power Modules AB har kunnat frikoppla sina konstruktörer från 
tidskrävande arbetsuppgifter. Uppsatsförfattarna tror inte att en kvantitativ undersökning hade 
kunnat få fram det resultat som denna uppsats har. Detta eftersom en kvantitativ undersökning 
inte hade kunnat få fram ett så detaljerat resultat. Just de detaljerade svaren gav 
uppsatsförfattarna flera påverkande faktorer som ledde fram till den uppkomna slutsatsen. 
Samtidigt så anser uppsatsförfattarna att en undersökning på ett annat företag i en annan 
bransch hade kunnat ge ett annat resultat. Detta för att andra branscher kan ha andra 
påverkande faktorer. Uppsatsförfattarna anser inte heller att intervjuer med fler respondenter 
på företaget hade givit en annan bild av arbetet med target costing. Detta eftersom 
intervjuobjektet var huvudperson i arbetet med target costing och var ansvarig för att 
målkostnaden uppnåddes.  
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7 Förslag till fortsatt forskning 
 
Något som skulle kunna vara intressant att forska vidare på är att ha fler respondenter som 
andra företag inom andra branscher. Detta för att kunna dra mer generella slutsatser om det 
till exempel finns andra faktorer som kan påverka arbetet med target costing. En annan 
intressant inriktning skulle vara att forska djupare inom implementeringsproblematiken.
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Bilaga 1: Frågor till Ericsson Power Modules AB 
 
1. Vad har du för titel och utbildning? 
 
Företagspresentation 
2. Hur kom ni i kontakt med target costing? 
 
Produkten  
3. Vad är en DC-DC-omvandlare? 
4. Vad är en ny produkt för er? 
5. Är priset på produkten detsamma över hela världen? 
6. Vad gör er produkt speciell? 
7. Hur lång tid tar det att utveckla en produkt? 
 
Vad är target costing för Ericsson Power Modules AB 
8. Varför använder ni target costing? Vad var det som påverkade ert beslut? 
9. Har ni märkt någon skillnad i resultatet p.g.a. target costing? 
10. Var det svårt att börja jobba på ett annat sätt? 
11. Vilka är för- respektive nackdelarna med target costing? 
12. Hur går processen till? Vad ingår i den? 
13. Hur gick implementeringen? 
14. Hur stort samarbete har ni mellan avdelningarna? 
15. Vad vill ni uppnå med detta sätt att jobba? 
16. Varför valde ni att arbeta med target costing? 
17. Blir kundernas krav bättre bemötta nu? 
18. Hur arbetade ni tidigare? 
19. Skulle ni vilja ändra något i processen? 
20. Vad skulle kunna bli bättre? 
 
Önskad funktionalitet på produkten 
21. Är det bara med nya produkter som ni arbetar med target costing? 
22. Hur går processen till? Vad ingår i den? 
 
Försäljningspriset 
23. Hur gjorde ni för att komma fram till försäljningspriset? 
24. Vilka är inblandade i processen? Alla inom företaget? Leverantörer? Kunder? Hur stort 

inflytande har ni i så fall i varandras arbete och beslut? 
25. Vad var det som påverkade ert val av försäljningspris? 
26. Hur går prissättningen till? 
 
Målkostnaden utifrån försäljningspris och vinstkrav 
27. Hur kom ni fram till ert vinstkrav? 
28. Hur sätts vinstmarginalen? 
29. Hur gör ni för att uppnå målkostnaden? 
 
Uppdelning av kostnaderna 
30. Hur väljer ni ut komponenterna? 
31. Hur kan ni påverka kostnaderna? Vad är lättast att påverka? 
32. Vad avgör priset på produkten? 
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33. Vilka är inblandade i processen? Alla inom företaget? Leverantörer? Kunder? Hur stort 
inflytande har ni i så fall i varandras arbete och beslut? 

34. Hur stor betydelse har kvaliteten? Är det beroende vad det är för produkt? 
35. Vad är det som påverkar ert sätt att jobba inom processen? 
36. Vilka delar innehåller produkten och vad karaktäriserar dem? 
37. Vad påverkar inköpspriserna? 
38. Hur går inköpsprocessen till? 
39. Hur går processen till? Vad ingår i den? 
40. Vilka utmaningar möter ni? 
 
 
Sätt att klara av kostnaderna 
41. Har det varit svårt att uppnå målkostnaden? Tog det lång tid? 
42. Vilka är inblandade i processen? Alla inom företaget? Leverantörer? Kunder? Hur stort 

inflytande har ni i så fall i varandras arbete och beslut? 
43. Har ni något datorstöd för target costing? 
44. Hur är arbetet uppdelat mellan avdelningarna?  
45. Hur går processen till? Vad ingår i den? 
46. Vilka utmaningar möter ni? 
 
Fortsatt förbättringar 
47. Hur går processen till? Vad ingår i den? 
 
 
 
 
 
 


