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Sammanfattning 

Kalkylens huvuduppgift är att tillgodose företagsledningen och andra beslutsfattare med relevant 

kostnadsinformation. Traditionellt har det förekommit skillnader i kalkylanvändning mellan Sverige 

och Danmark. Syftet med denna studie är att undersöka vilken kalkylmetod, fullkostnads- eller 

bidragsmetod, som är den dominerande inom externredovisningen i Sverige och Danmark. Vidare 

undersöks det om det finns några förklaringsvariabler till valet av kalkylmetoder i dessa två länder 

och hur dessa metoder har utvecklats under de senaste 20 åren.  

 

I denna studie kommer kvantitativ metod att tillämpas med en deduktiv ansats. Studien präglas av 

positiv forskningsmetod och kategoriseras inom Mainstream accounting research. Empirin har 

samlats in genom en dokumentstudie av årsredovisningar över börsnoterade svenska och danska 

företag som är listade på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm och Köpenhamn under Large, Mid och 

Small Cap per 31 december 2013. Uppgifter om värdering av varulager ligger till grund för 

bedömning om vilken kalkylmetod som ett företag använder inom externredovisningen.  

 

Resultatet av studien visar att fullkostnadsmetoden dominerar bland svenska och danska börsnoterade 

företag i alla storlekar, men framförallt, bland stora och medelstora företag. Detta är en förändring 

jämfört med vad tidigare danska undersökningar har visat, då bidragsmetoden var den dominerande 

kalkylmetoden bland danska industriföretag. Fullkostnadsmetoden fortsätter att dominera bland 

svenska företag. Som resultatet av den här studien visar har företagets storlek, bransch, institutionella 

faktorer och lagstiftningen påverkan i valet av kalkylmetoden, då företag i olika branscher föredrar 

olika kalkylmetoder.  

 

Eftersom de flesta tidigare undersökningarna om användning av kalkyleringsmetoder främst handlade 

om företag inom industribranschen är den här studien intressant eftersom den undersöker alla 

börsnoterade företag i Sverige och Danmark som är indelade i 10 segment/branscher. Under studiens 

gång har det framkommit att vissa företag inte anger kalkylmetod i sina årsredovisningar samt att ett 

antal företag kan ha använt flera kalkylmetoder, därför skulle det vara intressant att undersöka om 

vissa branscher använder bägge metoder och i så fall vilka kalkyleringsmetoder som används i vilka 

beslutssituationer. Kvalitativ forskningsmetod skulle vara mer lämplig för en sådan typ av 

undersökning och urvalet kan behöva begränsas till att antingen undersöka stora, medelstora eller 

små företag eller att välja ett antal branscher, till exempel, Konsumenttjänster och Hälsovård. 

 

Nyckelord: Kalkyleringsmetod, fullkostnadskalkyl, bidragskalkyl, externredovisning, 

redovisningsstandard, Sverige, Danmark  



 

 

Abstract 

 

The main task of cost calculation is to provide senior managers and other decision-makers with 

accurate cost information. Traditionally there have been differences in using costing methods in 

Sweden compare to Denmark. The main purpose of this study is to examine whether full costing or 

variable costing is used more frequently in financial accounting among Swedish and Danish 

companies. Further investigation is made regarding whether there are any factors that influence the 

choice of the costing methods used in these two countries and if the situation has changed over the 

past 20 years. 

 

This study use a quantitative research method, a deductive approach and categorized within the 

Mainstream accounting research. The data is collected by studying the annual reports of Swedish and 

Danish companies listed on NASDAQ stock exchange market in Stockholm and Copenhagen, under 

Large, Mid and Small Cup by the end of December 2013.  The costing method for inventory valuation 

is used to determine whether a company prefer to use full costing or variable costing in financial 

accounting.  

 

The result of this study shows that full costing method dominates both among Swedish and Danish 

listed companies of all sizes, but the domination is very large among big and medium size companies. 

It is a shift from variable costing to full costing method among Danish companies compare to the 

previous results. The result of this study confirms the assumption that the company size, branch of 

industry, institutional factors and legislation influence the choice of the costing method in any given 

company. 

 

This study differs from the previous studies by investigating companies representing all sizes and 

branch of industries listed on the stock exchange market in Stockholm and Copenhagen. Some 

companies have not stated the costing method used for inventory valuation. Some companies 

probably use different costing methods for different purposes, which is why there is a need for further 

research by investigating fewer amount of companies, for example, one or two branch of industries, 

using a qualitative research method. 

 

Key words: Costing method, full costing, variable costing, financial accounting, management 

accounting, accounting standard, Sweden, Denmark 

 

  



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ...................................................................................................................................... 1 
 Bakgrund ............................................................................................................................... 2 
 Problemformulering .............................................................................................................. 6 
 Syftet och forskningsfrågor ................................................................................................. 12 

 Avgränsning ........................................................................................................................ 12 
 Studiens fortsatta disposition .............................................................................................. 13 

2 Metod ......................................................................................................................................... 14 
 Forskning inom företagsekonomi ........................................................................................ 14 
 Förhållandet mellan teori och empiri .................................................................................. 17 

 Kvalitativ och kvantitativ forskning .................................................................................... 18 
 Forskningsdesign ................................................................................................................. 19 

2.4.1 Komparativa studier ..................................................................................................... 20 
2.4.2 Överensstämmelse- och differensmetoden .................................................................. 20 
 Studiens forskningskvalitet ................................................................................................. 22 
2.5.1 Reliabilitet .................................................................................................................... 22 

2.5.2 Replikerbarhet .............................................................................................................. 22 
2.5.3 Validitet ........................................................................................................................ 23 

2.5.4 Generaliserbarhet ......................................................................................................... 23 
 Val av metod ....................................................................................................................... 24 
2.6.1 Val av population ......................................................................................................... 25 

2.6.2 Insamling av data ......................................................................................................... 26 

 Källkritik ............................................................................................................................. 27 

3 Referensram ............................................................................................................................... 29 
 Allmän referensram ............................................................................................................. 29 

3.1.1 Kalkyler och dess tillämpningsområde ........................................................................ 31 
3.1.2 De vanligaste kalkylmetoderna .................................................................................... 32 
3.1.3 Praxis vs standard......................................................................................................... 33 

3.1.4 Skillnader i redovisningsstandard och praxis............................................................... 34 

3.1.5 Redovisningspraxis i Sverige ....................................................................................... 36 
3.1.6 Redovisningspraxis i Danmark .................................................................................... 39 
 Teoretisk referensram .......................................................................................................... 40 
3.2.1 Institutionell teori ......................................................................................................... 42 

 Tidigare forskning ............................................................................................................... 44 
3.3.1 Företagsstorlek ............................................................................................................. 46 
3.3.2 Bransch......................................................................................................................... 47 

3.3.3 Svenska tidigare undersökningar ................................................................................. 47 
3.3.4 Danska tidigare undersökningar ................................................................................... 50 
 Undersökningsmodell .......................................................................................................... 52 

4 Empiri......................................................................................................................................... 54 
 Resultatet av undersökningen utifrån företagsstorlek ......................................................... 56 

 Resultatet av undersökningen utifrån branschfördelning .................................................... 58 
 Resultatet av undersökningen utifrån företagsstorlek och bransch ..................................... 60 

5 Analys och slutsatser .................................................................................................................. 63 

 Företagsstorlekens påverkan på valet av kalkylmetod ........................................................ 63 
 Branschens påverkan på valet av kalkylmetod.................................................................... 66 



 

 

 

 

 Storlekens och branschens påverkan på valet av kalkylmetod............................................ 68 
 Institutionella faktorers påverkan på kalkylmetod .............................................................. 72 

 Lagstiftningens påverkan på val av kalkylmetod ................................................................ 74 
 Reflektion över undersökningsmodellen ............................................................................. 75 
5.6.1 Storlek .......................................................................................................................... 76 
5.6.2 Bransch......................................................................................................................... 76 

5.6.3 Institutionella faktorer .................................................................................................. 77 
5.6.4 Lagar och förordningar ................................................................................................ 77 
 Slutsats................................................................................................................................. 77 
5.7.1 Storlek .......................................................................................................................... 78 
5.7.2 Bransch......................................................................................................................... 79 

5.7.3 Institutionella faktorer .................................................................................................. 79 
5.7.4 Lagar och förordningar ................................................................................................ 80 

 Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning ............................................................... 81 

Litteraturförteckning....................................................................................................................... 83 
 

 

 

Figurförteckning 
 

Figur 1. Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning (Ryan et al. 2012, p.40)....... 16 

Figur 2. Den deduktiva processen (Bryman och Bell, 2013, p.31) .................................................... 18 
Figur 3. Anledningar till skillnader i redovisningspraxis mellan olika länder (Haller och Walton, 

1998, p.2, omarbetad) ........................................................................................................................ 34 

Figur 4. Undersökningsmodellen ....................................................................................................... 52 

Figur 5a. Fördelning enligt metod för värdering av varulager bland svenska börsnoterade. ............ 55 
Figur 5b. Fördelning enligt metod för värdering av varulager bland danska börsnoterade bolag. .... 56 

Figur 6a. Val av metod beroende på storlek bland svenska börsnoterade företag ............................. 57 
Figur 6b. Val av metod beroende på storlek bland danska börsnoterade företag .............................. 58 
Figur 7a. Fördelning av kalkylmetoden beroende på bransch bland 156 svenska börsnoterade ....... 59 

Figur 7b. Fördelning av kalkylmetoden beroende på bransch bland 89 danska börsnoterade bolag. 59 
Figur 4. Undersökningsmodellen ....................................................................................................... 63 

 

 

 

Tabellförteckning 
 

Tabell 1. När är självkostnadskalkyl resp. bidragskalkyl lämplig? (Hansson och Nilsson, 1999, s.48)

 ............................................................................................................................................................ 33 
Tabell 2. Kalkyleringsmetod fördelad på företagsstorlek (Ask och Ax, 1992, p.7, bearbetad) ......... 48 

Tabell 3a. Användning av kalkylmetoder bland svenska börsnoterade företag fördelat på bransch 

och storlek (totalt antal företag – 156). .............................................................................................. 60 
Tabell 3b. Användning av kalkylmetoder bland danska börsnoterade företag fördelat på bransch och 

storlek (totalt antal företag – 89). ....................................................................................................... 61 
Tabell 4. Val av kalkylmetod fördelat per storlek bland svenska och danska företag. ...................... 64 

Tabell 5. Produktkalkyleringsmetod bland små och medelstora svenska företag åren 1977, 1991 och 

2013. (Ask och Ax, 1992, p. 9, bearbetad) ........................................................................................ 65 
Tabell 6. Val av kalkylmetod fördelat per bransch bland svenska och danska företag ..................... 66 

Tabell 7a. Val av kalkylmetod fördelat på bransch bland stora svenska och danska företag. ........... 68 



 

 

 

 

Tabell 7b. Val av kalkylmetoden fördelat på bransch bland medelstora svenska och danska företag.

 ............................................................................................................................................................ 69 

Tabell 7c. Val av kalkylmetoden fördelat på bransch bland små svenska och danska företag. ........ 70 
Tabell 8. Jämförelse av resultat mellan denna studie och Ask och Axs (1992) undersökning 

avseende användning av fullkostnads- respektive bidragsmetoden (antal företag i procent). ........... 72 
 

Förkortningar och ordlista 
 

Anskaffningsvärde – utgiften för tillgångarnas förvärv eller tillverkning. 

 

BFL – Bokföringslag 

 

BK – bidragskalkylen 

 

FK – fullkostnadskalkylen (även kallad självkostnadskalkylen) 

 

FIFU-metoden - Anskaffningsvärdet av varulager fastställs med användning av först in, först ut -

metoden. 

 

FRS – Foreningen af Statautoriserede Revisorer, Danske revisorer 

 

IASB - International Accounting Standard Board 

 

IASC - International Accounting Standards Committee 

 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

 

IAS - International Accounting Standards 

 

Lägsta värdets princip - varulagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde 

 

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development   

 

RR – Redovisningsrådet 

 

SIS – Swedish Institute of Standards 

 

Verkligt värde – som grundregel anses vara nettoförsäljningsvärdet. I vissa fall kan dock 

återanskaffningsvärdet användas som mått på verkligt värde. 

 

Återanskaffningsvärde – det anskaffningsvärde företaget skulle ha haft om balansdagens priser gällt 

vid anskaffningstillfället. 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

1 Inledning 
 

 

I detta kapitel presenteras inledning, problemformulering, studiens syfte och avgränsning. 

 

Varje företag, oavsett bransch och storlek, måste gå med vinst för att överleva långsiktigt. Företag 

och organisationer utsätts ständigt för mängder av förändringar som till exempel kortare 

produktlivscykler, snabb tekniskt utveckling, nya miljökrav, hårdare konkurrens, globalisering och 

förändringar i regelverk. Olika företag möter dessa förändringar på olika sätt, genom till exempel 

utveckling av nya produkter, tillämpning av mer avancerad tillverkningsteknik, omorganiseringar, 

samarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter. (Ask och Ax, 1997) Det är viktigt med 

visioner och uppfyllelse av intressenternas önskemål, men utan noggrann ekonomisk beräkning och 

styrning kan det vara riskfullt att sätta igång den tänkta verksamheten eller svårt att fatta rätt beslut 

om utvecklingen av ett befintligt företag. 

 

Styrningsprocessen i ett företag kan bestå av en rad olika steg: planering, beslutsfattande, kontroll 

och återkoppling. Den kan även delas in i strategisk, taktisk och operativ styrning. Strategisk styrning 

handlar mest om formulering av företagets affärsidé och verksamhetsinriktning. Den taktiska 

styrningen genomförs periodvis med hjälp av resultatbudget som underlag och likviditetsrapporter 

för olika verksamhetsområden för att kunna fatta beslut om resursanskaffning och resursanvändning 

inom olika verksamhetsområden. I den operativa styrningen ingår det dagliga beslutsfattandet som 

bidrar till att verksamheten genomförs på ett effektivt sätt. (Hansson och Nilsson, 1999) 

 

Det behövs olika slags information för att kunna styra verksamheten i olika steg och på olika nivåer. 

Kalkyler är ett vanligt styrmedel hos många företag. De har uppmärksammats från olika intressenters 

håll och används för att beräkna tillverkningskostnad, marknadsföringskostnad, lönekostnad, 

kostnadskontroll, prissättning, vilken marginal som ska tas ut på en produkt samt beräkna om 

investeringen är lönsam. (Ax, Johansson och Kullvén, 2009) En produktkalkyl är en sammanställning 

av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt (Ask och Ax, 1997). Om kostnader och 

intäkter är bedömda i förväg är det en förkalkyl och om dessa är konstaterade i efterhand är det en 

efterkalkyl (Hansson och Nilsson, 1999). Ett exempel på en förkalkyl är företagets budget och på en 

efterkalkyl – företagets affärsredovisning (Olsson, G. 2012). 
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Det finns olika typer av produktkalkyler. De vanligaste och mest användbara typerna är 

fullkostnadskalkyler, även kallade självkostnadskalkyler, och bidragskalkyler. Dessa kalkyltyper 

skiljer sig avsevärt åt och bygger på väsentlig olika synsätt. Fullkostnadskalkylens grundtanke är att 

inkludera företagets samtliga kostnader i kalkylmodellen, det är kalkylobjektens rörliga (direkta) 

kostnader och fördelade fasta (indirekta) kostnader som utgör den totala kostnaden för kalkylobjektet. 

I bidragskalkylen inkluderas endast de kostnader som orsakades av det aktuella kalkylobjektet d.v.s. 

objektets särkostnader, vilket innebär ofullständig kostnadsfördelning och ses oftast som en förenklad 

modell av fullkostnadsmetoden. Det är en relativt enkel och mer flexibel metod att arbeta med och 

används exempelvis när ett företag behöver utföra snabba beräkningar. (Ask och Ax, 1997)  

 

 

  Bakgrund 

 

Var kommer olika metoder och redovisningsidéer ifrån? Enligt Näsi och Rohde (2007) förflyttar de 

sig mellan olika länder. De anpassar sig för att bättre uppfylla lokala behov och passa in i de kulturella 

förhållandena som finns i landet i fråga. Liksom små företag försöker ta efter de större, mer erfarna 

företagen, sprids de ekonomiska tankarna från de större länderna till de mindre. De flesta idéer inom 

ekonomistyrning och kalkylering kom till de nordiska länderna från de ledande industriella nationerna 

som Tyskland, Storbritannien och USA via informationskanaler som utbildningsprogram, böcker, 

tidskrifter, konsultbolag och företagsekonomiska gurun. Grundandet av handelshögskolor i de 

viktigaste nordiska städerna: i Stockholm - 1909, i Helsingfors -1911, Köpenhamn – 1917 och i 

Bergen – 1936, initierade den ekonomiska utbildningen i dessa länder i början av 1900-talet. Dessa 

högskolor och universitet erbjöd utbildningar inom finansiering, bokföring samt även kalkylering. 

Före och efter andra världskriget var de viktigaste redovisningsidéerna, som kalkylerings principer 

och standardkontoplan, tyskinspirerade. Det var även handelshögskolor, eftersom de första lärarna 

och professorerna var antingen utbildade i Tyskland eller kom från Tyskland. (Näsi och Rohde, 2007) 

Under 1970-talet ersatte det engelska språket och den amerikanska utbildningslitteraturen den tyska 

dominansen. Senare minskade även det tyska inflytandet över redovisningsstandarder och praxis i de 

nordiska länderna till fördel för de amerikanska idéerna. (Artsberg, 1998) 

 

Internationaliseringen av företag från de nordiska länderna var också en stor bidragande orsak till 

spridningen av redovisningsidéer. De flesta multinationella företagen hade filial på varje 

etableringsmarknad som var oftast större än själva moderbolaget. Det märktes tidigt att 

redovisningspraxis skiljde sig mellan olika länder och professorer från de nordiska länderna var 
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snabba med att tillämpa de internationella influenserna i den nordiska redovisningspraxisen. 

Spridningen av redovisningsidéer skedde främst genom diskussioner i industriella arbetskommittéer. 

(Jönsson och Mouritsen, 2005) 

 

Ekonomistyrningsidéer har även förflyttat sig mellan de nordiska länderna (Näsi och Rohde, 2007). 

Geografiskt nära läge, historisk handel, liknande kultur och språk har skapat likheter i stora delar av 

det nordiska samhället (Fagerström och Lundh, 2009). De fem nordiska länderna - Sverige, Danmark, 

Norge, Finland och Island samt självstyrande territorier Färöarna, Grönland och Åland – bildade år 

1952 Nordiska Rådet. Dessa självständiga stater bildar ett geografiskt område i norra Europa och har 

väldigt mycket gemensam historia. (Näsi och Rohde, 2007) Fram till 1600-talet tillhörde delar av 

Sverige Danmark och Norge, fram till början av 1800-talet var Norge en del av Danmark. Under 

större delen av 1800-talet bildade Sverige och Norge en union, fram till år 1809 tillhörde Finland 

Sverige. Dessa unioner har inte alltid varit fredliga men har bidragit till stora kulturella likheter mellan 

dessa länder. En stor bidragande orsak till detta är att svenska, norska och danska språken har många 

likheter samt att svenska är ett andra språk i Finland. (Engwall, 1998) 

 

Redan 1959 föreslog Sverige att harmonisera vissa delar av Aktiebolagslagarna i de nordiska länderna 

för att etablera en gemensam nordisk marknad. I och med Danmarks inträde i den Europeiska 

Unionen 1973 ersattes idén om en gemensam nordisk marknad av försöket att harmonisera 

redovisningspraxis mellan de fyra nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige). År 

1969 publicerade det Nordiska Rådet det gemensamma förslaget kring detta. Danmark var det första 

nordiska landet att revidera Aktiebolagslagen 1973 för att följa det Nordiska Rådets förslag. Den nya 

lagen krävde att alla publika och privata aktiebolag preparerade, reviderade och publicerade finansiell 

information. (Agami och Monsen, 1995). Om de nordiska länderna är så pass lika varandra vad beror 

då skillnader i redovisningen, både i teori och i praktiken?  Den industriella revolutionen i slutet av 

1800-talet låg till grund för uppkomsten av många svenska stora industriföretag. Ett stort antal av 

dessa var exportföretag. (Fagerström och Lundh, 2009) Sveriges starka position inom råvaruindustrin 

som skogs- och metallindustri, liksom transportindustri, energiförsörjning och distribution har varit 

utmärkande och stabil (Ask, Ax och Jönsson, 1994). 

 

År 1848 tillkom Sveriges första aktiebolagslag, men det var i samband med upprättandet av 

”Enhetliga principer för fullkostnadsberäkningar” 1937 som kalkylerings principer började diskuteras 

intensivt. Kalkyleringsproblematiken väcktes redan 1927, när Nils Fredriksson från Kungliga 

Nationella Skolstyrelsen bad SIS, Swedish Institute of Standards, att utarbeta enhetlig terminologi 
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för fullkostnadskalkylering som kunde användas i undervisningen. (Ask, Ax och Jönsson, 1994) För 

att lösa problemet bildades en kommitté som bestod av representanter från konsultfirmor, föreningar, 

industrier och den akademiska världen (Näsi och Rohde, 2007). Kommittén följde i stort sätt den 

tyska standarden och beskrev fullkostnadskalkylering i tre steg (Ask, Ax och Jönsson, 1994): 

 

1. Fastställande av kalkyleringsobjekt  

2. Fördelning av kostnader per kostnadsställe 

3. Fördelning av kostnader per kostnadsbärare 

 

Indirekta kostnader beskrevs som kostnader som utnyttjades av fler än en slutprodukt och bestod av 

material-, produktions- och försäljningskostnader. I frågan om att fastställa terminologin, blev 

kommittén delad i två läger: ett som representerades av ingenjörer från ASEA och Ericsson, och det 

andra som stod på Volvos och SKF:s sida. Det första lägret ville integrera kostnadsberäkningen i 

internredovisningen enligt den tyska modellen, medan det andra propagerade för standardiserad 

kalkylering och för att hålla kostnadsberäkning och internredovisning separat, enligt den amerikanska 

traditionen. (Ask, Ax och Jönsson, 1994) 

 

Professor Albert ter Vehn från Handelshögskolan i Göteborg studerade debatten och publicerade 

1936 en serie av artiklar i Affärsekonomi där han beskrev olika kalkyleringssystem. ASEA, ett tungt 

mekaniskt industriföretag, som producerade mängder av produkter till diverse industrier, ville kunna 

mäta effektivitet på alla sina avdelningar. Företaget använde intern prissättning som ständigt 

korrigerades efter marknadspriser och var inbyggd i det interna redovisningssystemet. SKF och 

Volvo, som massproducerade standardprodukter, ville inte acceptera att kommande prishöjningar 

skulle inräknas i inventerat lagervärde och förespråkade att kalkylering ska vara kopplad till en viss 

situation och inte ingå i internt redovisningssystem. (Ask, Ax och Jönsson, 1994)  

 

Ter Vehn belyste för- och nackdelar med båda lägrens argument och föreslog att eftersom vissa 

kalkyleringsmetoder passar bättre för vissa industrier, ska internredovisning göras enligt 

redovisningsprinciper, medan kalkylering kan anpassas till den aktuella situationen. Kommittén ska 

föreslå olika varianter av kalkylering inom ramen för det tillåtna. Kalkyleringssystem ska kunna 

tillgodose beslutsfattare med diverse kalkyleringsinformation, ”different costs for different 

purposes”, vilket blev huvudprincip vad gällde standardiseringen av kalkyleringen. Enligt professor 

Sillén, måste standarden tillåta variationer. Principen att kalkyleringssystem ska vara anpassade till 
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individuella behov som ett företag har blivit dominerande under svensk modern tid. (Ask, Ax och 

Jönsson, 1994, p.204) 

 

Nästa steg i standardisering av kalkyleringsprocessen var införandet av en standardkontoplan. Arbetet 

pågick i Kommittén och andra industriella föreningar med utgångspunkten i den tyske professorn 

Schmalenbachs grafiska metod att beskriva redovisningssystem. Professorer Robert Kristensson och 

Albert ter Vehn deltog i Mekanförbundets projektarbete med framtagande av en standardiserad 

kontoplan. Mekanförbundets standard kontoplan godkändes och började användas 1943. Den var 

mycket användbar i universitetsstudier eftersom det gav utrymme för både bidrags- och 

fullkostnadskalkyleringssystem och blev så småningom införd i andra industribranscher samt i 

omarbetad form även av myndigheter. (Näsi och Rohde, 2007) 

 

Danska industriella revolutionen kom ganska sent jämfört med grannländerna, troligtvis p.g.a. brist 

på naturtillgångar. Viktigaste industrierna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var jordbruk 

och sjöfartsindustri. Jordbruket kännetecknades av små företag medan stora företag växte inom 

sjöfartsindustrin. På 1930-talet började en lång period av utvecklingen inom ekonomistyrning och 

kalkylering. Det viktigaste i början var att standardisera kalkylerings principer och redovisningssätt. 

Medan Sverige och Norge, liksom andra europeiska stormakter, introducerade egna kalkylerings 

principer, har det bildats en kommitté under Akademin för Tekniska Vetenskap för att utforma den 

danska standarden för kalkylering och styrning. Arbetet med det fortsatte även efter andra 

världskriget, men kommittén kunde inte enas, vilket ledde till att många större danska företag blev 

tvungna att utarbeta sin egen redovisningsstandard, ofta baserad på den svenska Mekanförbundets 

standard kontoplan. (Israelsen et al., 1996) 

 

Bidragskalkyleringsidéer kom till Danmark först efter att Danmarks främsta ekonomer Palle Hansen 

och Vagn Madsen besökte USA. Efter ett års besök på Harvard Business School och MIT, där Vagn 

Madsen, professor på Aarhus universitet, bekantade sig med bidragsmetoden, publicerade han år 1951 

”Keys to Understanding Rationalization Problems in Industrial Firms”. (Israelsen et al., 1996) Under 

resan till USA år 1952/53 inspirerades Palle Hansen av debatten om kalkylering, budgetering, 

standardisering av kostnadskontroll och mest av fördelarna med bidradskalkylering gentemot 

fullkostnadskalkylering. Efter att ha varit anhängare av fullkostnadskalkylering började han 

förespråka bidradskalkylering, som han kallade ”contribution margin principle”. Följande år började 

Hansen organisera kurser där han undervisade i det nya sättet att tänka. Tanken var att 

ekonomistyrningen och redovisningen skulle vara mer flexibla för att företag bättre ska kunna 
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kontrollera kostnader och vinster, eftersom den traditionella tyska modellen var för komplicerad för 

de flesta danska företagen. (Näsi och Rohde, 2007) Hansen blev så framgångsrik i sin lära att hans 

version av bidragskalkyleringsmetoden blev den dominerande, till och med den vägledande i den 

danska redovisningspraxisen fram till 1981, då Danmark antog ”Danish Financial Statement Act” 

baserad på EEC:s fjärde direktiv (Israelsen et al., 1996). 

 

Två viktiga faktorer har spelat en avgörande roll i utvecklingen av redovisningen i Skandinavien. De 

nordiska länderna har, relativt sätt, många internationella företag. Detta beror främst på att den 

inhemska marknaden är relativt liten och de växande företagen kommer ut på den internationella 

marknaden ganska tidigt under sin tillväxt. Den andra faktorn är att den akademiska världen i de 

nordiska länderna, under många decennier, har haft ett stark inflyttande på den industriella världen. I 

Sverige har professor Oscar Sillén skrivit redovisningstext i Aktiebolagslagen och professor Albert 

ter Vehn har hjälpt industrin att utveckla en standardiserad kontoplan och befästa användningen av 

fullkostnadsmetoden. Spridningen av bidragskalkylering i Danmark är till stor del Pelle Hansens och 

hans efterföljares förtjänst. Förutom inflyttandet från den akademiska världen, hade den nationella 

utvecklingen av redovisningen stöd i form av böcker inom företagsekonomi, redovisning och 

kalkylering, publikationer och konferenser där god redovisningssed diskuterades samt eventuella 

ändringar kunde implementeras direkt i verksamheter. (Jönsson och Mouritsen, 2005) 

 

 

  Problemformulering 

 

Den ökade globala konkurrensen, ständigt ökad produkt- och teknologisk utveckling, oroligheter på 

valuta- och aktiemarknaden, förändringar i råvarupriser samt tillgång till naturresurser tvingar 

företagsledningar att kunna fatta snabba beslut i pressade situationer. För att fatta de rätta besluten 

behövs moderna ekonomiska system som kan generera noggranna och fullständiga ekonomiska 

rapporter. Dessa är nödvändiga för att vidta rätta åtgärder för att minska produktions- och övriga 

kostnader, mäta och förbättra produktiviteten, utveckla ekonomiska processer, beräkna den totala 

produktkostnaden för att välja bort olönsamma produkter och koncentrera sig på de produkter som 

efterfrågas på marknader. Företag måste använda rätt prissättningsmodell och utveckla nya 

konkurrenskraftiga produkter som tillgodoser externa krav som det moderna samhället ställer på dem. 

(Johnson och Kaplan, 1991) 
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Det finns inget redovisningssystem som kan garantera företagets framgång, däremot stödjer det och 

underlättar beslutsfattning. För- och efterkalkyler är en viktig del i styrningsprocessen och tillgodoser 

beslutsfattarna med nödvändig information för att kunna fatta dessa beslut. (Hansson och Nilsson, 

1999; Horngren, Foster och Datar, 1997) 

 

Under en längre tid har det diskuterats skillnader i kalkyleringsmetoder och för- och nackdelar med 

respektive metod. Olika kalkylsituationer kräver olika kalkylmetoder. Ur investeringssynpunkt är 

valet av kalkylmetod avgörande för att kunna göra rätt bedömning. Om två företag med liknande 

verksamhet använder olika metoder för produkt- och investeringskalkyler blir det omöjligt för en 

extern investerare att göra en korrekt jämförelse av dessa företag. Ur företagets synpunkt är det oftast 

syftet med kalkylen som bestämmer vilken metod som ska användas. De viktigaste skillnaderna 

mellan fullkostnads- och bidragsmetoden är att i fullkostnadsmetoden tas alla produktens kostnader 

med och inkluderar både direkta (rörliga) kostnader (som direkt lön och material) samt en framräknad 

del av företagets indirekta (fasta) kostnader (som lokalhyra, lön till arbetsledning, 

administrationskostnader). Fullkostnadsmetoden ger ett bättre underlag för prissättning av produkten 

än bidragsmetoden gör. (Ask och Ax, 1997) Tanken med bidragsmetoden är att separera produktens 

kostnader utifrån dess uppkomst i sär- och samkostnader, och ta med endast särkostnader i kalkylen. 

Samkostnader avräknas endast från hela företagets bruttovinst. Särkostnader förhåller sig direkt till 

produktionsvolymen och ökar respektive minskar när produktionsvolymen ökar eller minskar. (Dima, 

2013).  

 

Huvudfrågan är om de fasta kostnaderna ska ingå i kalkylen och hur de ska fördelas. Det finns tre 

argument som försöker ge svar på denna fråga. Det ena är att fasta kostnader inte är relevanta för 

kortsiktiga beslut och att bidragsmetoden är att föredra när andelen fasta kostnader ökar. Det andra 

anser att fullkostnadsmetoden är att föredra eftersom en mer noggrann fördelning av fasta kostnader 

är nödvändig, speciellt i samband med val av produkt, prissättning av produkt, beslut om huruvida 

tillverka produkten själv eller köpa in den. Det tredje argumentet är att alla omkostnader som en 

produkt använder prissätts och tas med i beräkningen, vilket leder till slutsatsen att 

fullkostnadsmetoden är mer lämplig än bidragsmetoden. (Ask och Ax, 1997)   

 

Problemet med bidragsmetoden, då endast särkostnader tas med i kalkylen, är att produktens behov 

av alla slags företagskostnader inte framgår av kalkylen. Metoden systematiskt snedvrider och 

förvränger kostnader för de enskilda produkterna. Detta kan leda till stora subventioner för några 

produkter. Om den enda informationen om produktens kostnader som finns tillgängligt presenterad 
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med hjälp av bidragsmetoden kan den leda till felaktiga beslut vad gäller prissättning, produkt 

utveckling, produkt mix och reaktion på konkurrenternas produktserier. (Johnson och Kaplan, 1991)  

 

Ett annat problem med valet mellan fullkostnads- och bidragsmetoden är att metoderna använder 

olika överskottsbegrepp. I fullkostnadsmetoden ställs den totala kostnaden (självkostnaden) mot 

intäkten, vilken innebär vinst eller förlust i företaget. I bidragsmetoden ställs endast särkostnaderna 

mot intäkten, vilket innebär att täckningsbidraget används som överskottsbegrepp. Bägge två 

överskottsbegreppen brukar användas i företag, fast i olika situationer, vilket leder till att ett företag 

kan vara i behov av att använda både fullkostnads- och bidragsmetoden. Fullkostnadsmetoden, då 

alla kostnader tas med i beräkningen, är mer lämplig att använda vid långsiktiga 

lönsamhetsbedömningar, medan bidragsmetoden är mer lämplig vid kortsiktiga beslut. (Hansson och 

Nilsson, 1999) 

 

Syftet med verksamheten, oavsett om ett företag säljer egentillverkade varor eller är en återförsäljare, 

är att gå med vinst. Det finns olika typer av prissättning: listade priser, priser efter avdragen rabatt, 

frakt, mängdrabatt osv. Kostnader kan delas upp, som det nämndes tidigare, i direkta (rörliga) och 

indirekta (fasta) kostnader. Indirekta kostnader bör följa den lokala skattelagstiftning, t ex vid 

värdering av varulager. Att lägga på framräknad del av indirekta kostnader på objektets direkta 

kostnader i en kalkyl verkar vara ett utmärkt hjälpmedel för att sätta försäljningspriset rätt för att inte 

hamna under det totala inköpspriset. Men det finns fallgropar som är värt att diskutera. Företag som 

säljer ett antal produkter på flera marknader till olika typer av kunder brukar ha varierande 

täckningsbidrag för olika typer av produkter på grund av (Esculier, 1997): 

 

 Listade försäljningspriser tillåter större täckningsbidrag för vissa produkter. 

 Diverse rabatter ges till vissa kunder pga. olika kriterier.  

 Kreditförsäljningen höjer indirekta kostnader, eftersom produkten blir lånefinansierad från 

tidpunkten den levereras tills den blir betald. 

 Leveranskostnad kan variera beroende på typ av emballage, fraktkostnad, vilket reducerar 

täckningsbidraget.  

 

Detta leder till en viktig skillnad mellan fullkostnads- och bidragskalkyleringsmetoden, nämligen att 

i bidragsmetoden kommer överskottet (mellanskillnad mellan försäljningspriset och de direkta, 

rörliga kostnaderna) att samlas ihop för att täcka de indirekta kostnaderna före bruttovinsten, medan 

i fullkostnadsmetoden läggs överskottet på vinsten före skatt. Överskottet i bidragskalkylen ger 
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nödvändigtvis inte vinst i slutändan, medan underskottet ger definitiv förlust vid försäljningen. 

(Esculier, 1997) 

 

Det kan uppstå problem vid fördelningen av indirekta kostnader på respektive kalkylobjekt för att få 

fram den totala kostnaden. Ett av de vanligaste problemen brukar vara att, baserat på tidigare 

erfarenheter eller kalkylerade prognoser, både de fördelade indirekta och även direkta kostnaderna 

överstiger eller understiger de faktiska kostnaderna. Det andra problemet brukar vara att regler för 

fördelning av indirekta kostnader gynnar vissa produkter gentemot de andra. Det kan leda till att en 

försäljning kan ses som en förlust affär, fast att inte genomföra affären leder till ett sämre resultat 

totalt, eftersom indirekta kostnaderna kommer att täckas i mindre omfattning. Att endast förlita sig 

på bidragsmetoden när eventuell försäljningsrabatt ska lämnas kan vara riskabelt, därför är en 

fullkostnadsmetod i sådana situationen är att föredra. (Esculier, 1997) 

 

Produktkalkyler där fullkostnadsmetoden har används har kritiserats på grund av att indirekta 

kostnader i det moderna industriföretaget har blivit procentuellt mycket högre i förhållande till den 

totala kostnaden. Samtidigt produceras det flera diversifierade produkter i olika storlekar och partier. 

Andelen av de indirekta kostnaderna kommer att öka med antal variationer på produkter som företaget 

producerar samt minskning av storleken på partier som produceras, vilket leder till att noggrannheten 

i kalkylen försämras. (Lee, 2002)  

 

En annan aspekt i diskussionen om valet av kalkylmetod berör koncerner och holding bolag som 

tillämpar internförsäljning. En fakturerad försäljning inom koncernen innebär att direkta kostnader 

för företag B, som köper en komponent från företag A, innefattar även de fördelade indirekta 

kostnader som företag A lägger på sina produkter. Detta innebär att för koncernen A/B ingår både 

direkta och indirekta kostnader i försäljningspriset. I sådana fall ska det finnas en särskild prislista 

för intern försäljning som inkluderar endast de direkta kostnaderna. (Esculier, 1997) 

 

En annan viktig synpunkt vad gäller valet mellan fullkostnads- och bidragsmetoden är utformning av 

redovisningsrapporter. Om resultaträkningen grundas på antal producerade varor istället för antal 

sålda varor, innebär detta att förändring av varulager, värderat enligt fullkostnadsmetoden, är 

inkluderat i försäljningssiffror, vilket blåser upp intäkter före avdrag för kostnader för att få fram 

vinsten. I en sådan redovisning är produktion större än försäljning och lager av färdigproducerade 

varor har ökat, vilket leder till en uppblåst vinst som ett resultat av ökad andel av indirekta kostnader 

som inkluderas i värdet av varulager. Däremot när försäljningen är större än produktion, blir den 
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redovisade vinsten mindre, vilket leder till lägre beskattning. (Esculier, 1997) En allmän uppfattning, 

när skillnaderna mellan dessa kalkyleringsmetoder diskuteras, är att när produktionen är större än 

försäljningen visar fullkostnadsmetoden högre vinst än bidragsmetoden, samt när försäljningen ökar 

snabbare än produktionen är vinsten högre enligt bidragsmetoden (Ijiri, Jaedicke och Livingstone, 

1965). 

 

Vilken kalkylmetod att föredra är en fråga som har diskuterats länge. Enligt undersökningen som 

Andersen och Rohde genomförde 1994 i Danmark, använde sig 6 av 10 stora danska företag av 

bidragsmetoden vid produktkalkylering. Ungefär samma procentsats använde bidragsmetoden vid 

prissättningen, produktvinstanalysen, analys av kunder, kostnadskontroll och värdering av varulager. 

Resultatet av en studie, som Sörensen och Israelsen genomförde 1994, visade att 9 av 10 stora och 

medelstora danska företag använde sig av bidragsmetoden på en eller flera nivåer vid vinstanalys av 

produkter och/eller kunder. (Näsi och Rohde, 2007) I liknande undersökningen, som Ask och Ax 

genomförde i Sverige vid samma tidpunkt, konstaterades det att bidragsmetoden var ganska populär, 

men fullkostnadsmetoden var klart dominerande. Omkring 40 % av svenska industriella företag 

använde sig endast av bidragsmetoden eller i kombination med fullkostnadsmetoden. (Ask och Ax, 

1992; Ask, Ax och Jönsson, 1994) Av de tillfrågade 152 industriföretagen var det ungefär 58 % av 

företagen som endast använder fullkostnadskalkyl, 10 % - bidragskalkyl och 32 % som använder sig 

av både fullkostnads- och bidragskalkylen. Inga stora företag i undersökningen använde sig endast 

av bidragsmetoden. (Ask och Ax, 1992) 

 

Redovisningspraxis speglar grundläggande kulturella värderingar som ett samhälle består av 

(Baladouni, 1977), vilket betyder att skillnader i redovisningspraxis speglar skillnader i 

bakomliggande ekonomiska, sociala och politiska värderingar som samhällets intressenter har. När 

olika grupper av intressenter delar liknande grundläggande värderingar bör dessa grupper ha liknande 

redovisningspraxis. (Da Costa, Fisher och Lawson, 1980) Sverige och Danmark har mycket 

gemensam historia, nära geografiskt läge, liknande språk och storlek. Bägge länder har liknande 

politiska system och sociala värderingar.  Varför är det intressant att undersöka användningen av 

kalkyleringsmetoder i två liknande länder som Sverige och Danmark? I sin bok ”A System of Logic”, 

som behandlas mer utförligt i kapitel 2, förklarar den brittiske filosofen och nationalekonomen John 

Stuart Mill (1843 in 1941) med hjälp av induktionsmetoder bland annat samband mellan likheter eller 

olikheter i två liknande fenomen. Fagerström och Lundh (2009) påstår att, oavsett stora likheter 

mellan de nordiska länderna, föreligger det stora variationer både i den praktiska redovisningen och 

i redovisningspraxis mellan dessa två länder.  

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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Enligt tidigare forskning har fullkostnadsmetoden dominerat i Sverige, medan bidragsmetoden har 

dominerat i Danmark.  Lagar och förordningar, ekonomiska, politiska och kulturella faktorer kan 

påverka redovisningspraxis i olika länder (Marton, 2005). Svenska och danska företag är tvungna att 

följa EU-direktiv samt nationella lagar och förordningar (Fagerström och Lundh, 2009). Kostova och 

Zaheer (1999) har utvecklat en institutionell teori som bygger på tre faktorer:  

 

1. Kännetecknandet av den institutionella miljön 

2. Kännetecknandet av organisationen och dess beteende 

3. En legitim process med hjälp av vilken omgivningen skaffar sig en uppfattning om 

organisationen 

 

Följande frågor kan vara till hjälp för undersökningen av skillnader i institutionella miljöer i Sverige 

och Danmark (Fagerström och Lundh, 2009): 

 

1. Vad är skillnaden i den institutionella miljön i Sverige och Danmark? 

2. Vilka stora nationer eller organisationer har starkt inflyttande på länderna i fråga? 

3. Hur mycket påverkar internationella förbindelser dessa länder? 

4. Hur förbindelser mellan dessa två länder påverkar utvecklingen av redovisningspraxis? 

Den tidiga industriella revolutionen i Sverige resulterade i uppkomsten av många industriföretag, 

framförallt inom stål och skogsindustri. Flera av industriföretagen var exportföretag. Det första 

svenska aktiebolaget, Skandia, registrerades redan 1863, samma år som Stockholmsbörsen 

grundades. Danmark var länge ett jordbruksland, eftersom industriella revolutionen där kom ganska 

sent. De större danska industriföretagen hade tagit marknadsandelar från de mindre 

industriverkstäderna och verkade mest på den inhemska marknaden. (Fagerström och Lundh, 2009)  

 

Hur storleken på företag påverkar valet av kalkylmetod har inte undersökts särskilt ofta. I litteraturen, 

som handlar om kalkylering, dominerar stora företag, liksom i de flesta undersökningar inom ämnet. 

Ur tidigare undersökningar framkommer att ju större företag desto mer sofistikerade metoder och 

tekniker som används. (Ask och Ax, 1997) Utformning av produktkalkyler varierar bland företag och 

beror på vilken typ av industri ett företag hör till, vilken produktsammansättning och vilka processer 

det har (Horngren och Foster, 1987).  Den bransch som beskrivs och undersöks mest i kalkyllitteratur, 

speciellt i svensk kalkyllitteratur, är verkstadsbranschen (Ask och Ax, 1997). Genom att undersöka 
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användning av fullkostnads- och bidragsmetoden bland börsnoterade företag i Sverige och Danmark 

kommer denna studie att belysa om det kvarstår variationer i användningen av kalkylmetoder samt 

analysera vad eventuella skillnader kan beror på.  

 

 

  Syftet och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken kalkylmetod, fullkostnads- eller bidragsmetod, som 

är den dominerande inom externredovisningen i Sverige och Danmark. Vidare undersökts om det 

finns några förklaringsvariabler till valet av kalkylmetoder i dessa två länder och hur användning av 

dessa metoder har förändrats under senaste 20 åren.  

 

Följande forskningsfrågor ligger till grund för denna studie: 

 

 Vilka av följande faktorer, storleken på företag, bransch, lagar och förordningar samt 

institutionella faktorer, har påverkat valet av kalkylmetod i Sverige och Danmark? 

 Vilka av ovannämnda faktorer kan förklara likheter och skillnader i valet av kalkylmetod i 

Sverige och Danmark? 

 

 

  Avgränsning 

 

Eftersom den här studien undersöker skillnader i kalkyleringspraxis i Sverige och Danmark, har 

avgränsningen gjorts till att endast omfatta företag som är börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic 

börsen i Stockholm och Köpenhamn (Large, Mid och Small Cap) per 31 december 2013. 

Årsredovisningar för räkenskapsår 2013 har granskats. Om företaget har ett s.k. brutet räkenskapsår, 

har årsredovisningen för 2013/2014 använts.  

 

Denna studie handlar inte om intern- eller externredovisningen i stort, inte heller om 

kalkylanvändning i alla situationer, utan endast undersöker vilken kalkylmetod som de undersökta 

svenska och danska företagen använder genom att analysera externredovisningen för dessa företag. 

Detta uppnås genom att undersöka i företagens årsredovisningar vilken metod som används i samband 

med värderingen av varulager. I de fall där värderingen av varulager inte är specificerad, eller 
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varulager saknas kommer uppgifter om forskning och utveckling, om sådana finns, ligga till grund 

för bedömningen av valet av kalkylmetod i sådana företag. 

 

Endast vissa faktorer som kan ha påverkan på valet av kalkylmetoden kommer att undersökas utifrån 

den insamlade empirin, nämligen företagets storlek, bransch, lagar och förordningar samt 

institutionella faktorer. Faktorer, som kostnadsstrukturen, grad av diversifiering, internationalisering, 

och decentralisering, konkurrens, företagens strategi, ägarförhållanden, IT-utvecklingen och dess 

påverkan på kalkylering, kommer inte att undersökas och analyseras i denna studie på grund av att 

den valda metoden inte ger utrymme för den typen av undersökningen och att beakta alla faktorer 

som kan ha påverkan på kalkylering inte skulle rymmas inom studiens tidsram (Ask och Ax, 1997). 

 

 

  Studiens fortsatta disposition 

 

Studien följer den traditionella uppställningen. Efter det inledande kapitlet som bland annat behandlar 

problemformulering, syfte och forskningsfrågor kommer studien att ha följande disposition: 

 

I kapitel 2 behandlas studiens metodiska inriktning. Kapitlet börjar med presentation av 

grundläggande vetenskapsteoretiska antaganden och den valda forskningsstrategin för att vidare 

diskutera kvalitetskrav som ställs på företagsekonomisk forskning, forskningsmetod, val av 

population och metod för insamling av data för den aktuella undersökningen. Kapitlet avslutas med 

en diskussion om källor och källkritik. 

 

I kapitel 3 presenteras de vanligaste kalkylbegreppen, svensk och dansk redovisningspraxis, den 

teoretiska referensramen med tyngdpunkten på institutionell teori, tidigare forskning inom det 

aktuella ämnet samt undersökningsmodellen som ligger till grund för analysen av resultatet av denna 

studie. 

 

I kapitel 4 presenteras den empiriska undersökningen. 

 

Kapitel 5 består av analysen av den empiriska undersökningen. Undersökningsmodellen från kapitel 

3 diskuteras. Vidare presenteras slutsats, studiens resultat och förslag till fortsatt forskning.  
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2 Metod 

 

 

I början av kapitlet beskrivs begreppen forskningsstrategi, forskningsdesign och forskningsmetod 

övergripande. Därefter presenteras de kvalitetskrav som ställs på en vetenskaplig studie. Vidare 

beskrivs val av metod för denna studie samt förklaring till detta val och, avslutningsvis, val av 

populationen och tillvägagångssättet. 

 

 

Enligt Arbnor och Bjerke är metoder ”vägledande principer för kunskapande” (Arbnor och Bjerke 

1994, s. 26). Holme och Solvang beskriver begreppet metod som ”ett redskap, ett sätt att lösa problem 

och komma fram till en ny kunskap” (Holme och Solvang, 1997, s.13). Metoden ska överensstämma 

med de problem som undersöks i en studie och kunna behärskas av den eller dem som utför denna 

studie. Val av metod sker bäst i interaktion med problemformuleringen. (Arbnor och Bjerke, 1994) 

 

 

  Forskning inom företagsekonomi 

 

Företagsekonomisk forskning påverkas av mängder av olika faktorer som filosofiska idéer och 

intellektuella traditioner, människors grundläggande värderingar och personliga faktorer, historiska 

och politiska faktorer, och inte minst den verklighet som undersöks. Frågor om hur den sociala 

verkligheten ska uppfattas behandlas inom ontologin. (Bryman och Bell, 2013) Bryman och Bell 

(2013) skiljer mellan objektivism, det objektiva sättet att uppfatta verkligheten och konstruktionism, 

där verkligheten befinner sig i ständig förändring och att sociala företeelser skapas kontinuerligt av 

sociala aktörer. Inom objektivismen existerar sociala händelser oberoende av sociala aktörer och 

verkligheten uppfattas som något yttre i förhållande till de aktörer som finns i den (Bryman och Bell, 

2013). Studien befinner sig inom det objektiva synsättet där företagens val av kalkylmetod studeras 

oberoende av själva företagen, med hjälp av dokumentstudie av årsredovisningar, som är beständiga 

dokument och är skapade oberoende av forskare. 

 

En annan viktig frågeställning som forskare måste ta ställning till är hur verkligheten ska studeras. 

Detta område kallas för epistemologi eller kunskapsteori och handlar om vad som kan betraktas som 

giltig kunskap. Inom detta område kan två kontrasterade synsätt urskiljas: positivism och 

interpretativism. Interpretativism eller tolkningsperspektivet innebär att samhällsvetenskapens 
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studieobjekt - människor och deras institutioner - skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt. 

Istället för att förklara verkligheten och mänskliga handlingar går tolkningsperspektivet ut på att tolka 

eller förstå det mänskliga beteendet. (Bryman och Bell, 2013) Positivism är en filosofi som utgår 

ifrån att naturvetenskapliga metoder passar för att studera både samhällsvetenskapen och människor. 

Endast de företeelser som är möjliga att observera - direkt via erfarenhet eller observationer, eller 

indirekt med hjälp av olika instrument - kan räknas som giltig kunskap. Enligt positivismen ska 

forskaren vara frikopplad från värderingar som kan hindra forskarens objektivitet och försvaga 

giltighet i slutsatserna. (Bryman, 1997)  

 

Positivism innehåller delar av både deduktiva och induktiva synsätt (behandlas i kapitel 2.2), samt 

tydligt markerar skillnader mellan teori och forskning. Forskarens uppgift är att analysera eller pröva 

teorier utifrån insamlad data. Teorier, som inte kan observeras direkt, anses inte vara tillräckligt 

vetenskapliga. (Bryman och Bell, 2013) I denna studie kommer institutionella faktorer och faktorer 

som storlek och bransch, som enligt tidigare forskning kan ha påverkan på valet av kalkylmetod, 

analyseras utifrån de insamlade data från företagens årsredovisningar och Nasdaq börsens hemsida, 

vilket överensstämmer med den positivistiska forskningstraditionen.  

 

För att tydliggöra studiens position bland olika forskningsstrategier används Burell och Morgans 

(1979) struktur bestående av två oberoende dimensioner för att klassificera organisationsforskning. 

Dessa är baserade på antaganden om samhällsvetenskap och samhällets natur. Samhällsvetenskapliga 

dimensionen i sin tur består av fyra olika faktorer: antaganden om ontologi, epistemologi, mänskliga 

naturen, nämligen relationen mellan människor och deras omgivning. Dessa tre antaganden leder till 

den metodologiska slutsatsen, den fjärde faktorn. (Hopper och Powell, 1985) När verkligheten är 

objektiv, det mänskliga beteendet är deterministisk och kunskap samlas genom observationer, 

naturvetenskaplig metod blir mest passande. Däremot när verkligheten bottnar i subjektiv erfarenhet, 

människor har egen vilja, kunskap samlas genom tolkning – blir hermeneutisk eller tolkningsmetod 

mer passande för forskare att använda. (Ryan, Scapens och Theobald, 2012) 

 

Gällande samhällets natur skiljer forskare mellan order och regler å ena sidan samt radikal förändring 

å andra sidan.  Genom att använda objektivism-subjektivism (konstruktionism) på det ena kontinuum 

samt radikal förändring – order på det andra kontinuum samt baka in de fyra antaganden om 

ontologin, epistemologin, mänsklig natur samt metodologin har Hopper och Powell konstruerat en 

modell där redovisningsforskning kan delas in i tre olika kategorier: Critical accounting research, 
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Interpretive research och Mainstream accounting research, se figur 1 nedan. (Ryan, Scapens och 

Theobald, 2012) 

 

 

 

   

  

   

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

    

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning (Ryan et al. 2012, p.40). 

 

 

Enligt Burell och Morgan (1979) innefattar Critical accounting research två uppfattningar: Radical 

humanism – en forskningsstrategi som ser samhället som en produkt av sociala sammansättningar, 

och Radical structuralism – en forskningsstrategi som sätter individen i centrum. Interpretive research 

går ut på att tolka och förstå den sociala omgivningen. Mainstream accounting research utmärker sig 

genom ett objektivt synsätt, teori och observation är oberoende av varandra, använder sig av positiv 

forskningsmetodologi, empiriska observationer och kvalitativa metoden för att samla in data. 

Resultatet i en sådan forskning är lätt att generalisera. (Ryan, Scapens och Theobald, 2012) 

Dokumentstudie av företagens årsredovisningar kommer att ge konkreta svar på vilken kalkylmetod 

som företagen använder för värdering av varulager. Studiens avsikt är att genom en kvalitativ 

insamling av data från årsredovisningar, strukturera det empiriska resultatet enligt kalkylmetod 

fördelat på land, storlek och bransch för att vidare analysera resultatet utifrån de institutionella 

Radical humanism Radical structuralism 
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faktorer som kan ha påverkan på kalkylmetoden. Att inte använda enkätundersökning som ger 

utrymme för tolkningar i denna studie, underlättar generalisering av studiens resultat och dess 

tillämpning på andra liknande företag i samma storlek inom samma bransch.  Detta kan mycket väl 

sammankopplats med mainstream accounting research traditionen enligt Ryan, Scapens och 

Theobalds (2012) beskrivning. 

 

 

 

  Förhållandet mellan teori och empiri 

 

”Vetenskapen måste starta med fakta och sluta med fakta, oberoende av vilka teoretiska strukturer 

den bygger däremellan”, har Einstein någon gång sagt (Arbnor och Bjerke, 1994, p.107). Det finns 

två huvudsakliga förhållandesätt mellan teori och empiri: deduktivt och induktivt. Deduktion är en 

vetenskaplig metod som utgår från de redan existerande vetenskapliga teorierna där forskare, med 

hjälp av en eller ett antal hypoteser, granskar det empiriska underlaget. Dessa hypoteser bekräftas 

eller förkastas, vilket gör att forskarens syn på teorin eller teorierna som låg till grund för 

undersökningen kan förändras. Induktion är en omvänd process som går ut på att forskaren, med hjälp 

av resultatet från en undersökning, drar generaliserbara slutsatser för att komma fram till en teori. 

Kortfattat kan processen beskrivas enligt följande (Bryman och Bell, 2013, p.34):  

Deduktion: teori         observationer /resultat 

Induktion: observationer/resultat           teori      
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Den deduktiva processens steg kan utläsas av följande figur: 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Den deduktiva processen (Bryman och Bell, 2013, p.31). 

 

Den induktiva processen går åt motsatt håll – de resultat som forskare har kommit fram till kopplas 

tillbaka till teorier som finns inom det studerade området. Deduktiv och induktiv metod går oftast i 

varandra – det deduktiva sättet innehåller sekvenser av induktion och visa versa. (Bryman och Bell, 

2013). Eftersom utgångspunkten i denna studie är teorier samt tidigare forskning kring ämnet 

kalkyleringsmetoder i Sverige och Danmark som vidare jämförs med den insamlade empirin kommer 

den deduktiva processen att tillämpas.  

 

 

  Kvalitativ och kvantitativ forskning 

 

Den kvalitativa metoden inom redovisningsforskningen har sina rötter i början av 1900-talet, men 

fick sin stora utveckling i mitten av 1970-talet (Parker, 2012).  Den viktigaste egenskapen i kvalitativ 

forskning är viljan att uttrycka händelser, normer och värden utifrån undersökningsobjektens eget 
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perspektiv. Exempel på kvalitativ forskning är deltagande observationer, där forskaren under en viss 

tid ägnar sig helt åt undersökningspersonerna för att få en heltäckande bild av gruppen, organisationen 

eller en annan enhet som undersöks. En annan metod är ostrukturerade intervjuer, som går ut på att 

forskaren låter respondenten utforma sina svar i stort sätt fritt. (Bryman, 1997) 

 

Kvantitativ forskning inom redovisningsområdet är en rationell och linjär process och prioriterar de 

område som kan räknas och mätas. Den har logisk struktur och grundar sig på positivismen, den liknar 

mycket naturvetenskapens angreppssätt och förknippas med olika metoder att samla information, som 

t ex surveymetoden, experiment, analys av tidigare insamlad information, innehållsanalys och 

strukturerade observationer. Forskare formulerar hypoteser utifrån generella teorier och när 

informationen är insamlad, analyseras den utifrån de kausala samband som specificerades i 

hypoteserna. Resultatet kopplas tillbaka till den ursprungliga teorin. (Bryman, 1997)  

 

I denna studie tillämpas den kvantitativa forskningsmetoden. Anledningen till detta är att 

årsredovisningar för alla svenska och danska bolag som är listade på Nasdaq börsen kommer att 

undersökas med hjälp av en dokumentanalys som kommer att generera konkreta svar på vilken 

kalkylmetod som används. Resultatet av undersökningen kommer att kunna kvantifieras och 

sammanställas med hjälp av Excel. Det är ett stort antal bolag, då bolag i alla storlekar och branscher 

är med i undersökningen. Vid ett så stort antal respondenter blir det svårt och tidskrävande att 

genomföra en djupgående kvalitativ undersökning, därför valdes denna typ av metod bort till fördel 

för en kvantitativ metod.  

 

 

  Forskningsdesign 

 

Valet av forskningsdesign är en viktig fråga eftersom det påverkar undersökningen genom att ange 

en ram för insamling och analys av data. Det finns olika former av forskningsdesign, som t ex 

experimentell och fallstudiedesign, denna studie kommer dock att använda sig av tvärsnittsdesign vid 

insamling av empirisk data. Denna typ av design innebär att data samlas in från flera fall vid en vald 

tidpunkt för att kunna få kvantifierbar data som i sin tur kopplas till ett antal variabler. Sedan granskas 

variablerna för att kunna identifiera ett antal sambandsmönster.  (Bryman och Bell, 2013) Med hjälp 

av dokumentanalys av årsredovisningar från företag som är listade på Nasdaq börsen i Stockholm 

och Köpenhamn per 31 december 2013 kommer val av kalkylmetod inom externredovisning för dessa 

företag att tas fram för att senare söka samband mellan detta val och respektive land samt storleken 
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på företag och dess branschtillhörighet. Materialet är hämtat ur årsredovisningarna för år 2013 eller 

2013/2014 om ett brutet räkenskapsår används.  

 

 

2.4.1 Komparativa studier 

 

Komparativa studier inom samhällsvetenskap har börjat komma fram i slutet av 1800-talet och i 

början av 1900-talet. Dessa studier har ofta haft internationellt och mångkulturellt perspektiv. 

Komparativ forskning försöker identifiera och förklara likheter och skillnader mellan olika fenomen 

i olika länder och kulturer. Den viktigaste förutsättningen för komparativ forskning är att förekomsten 

av liknande fenomen i olika regioner eller länder kan förklaras med förekomsten av liknande 

sammansättning av förklarande faktorer, medan skilda fenomen associeras med olika förklarande 

faktorer. Komparativt sätt att undersöka kan t ex användas för att testa en förklarande faktor till ett 

fenomen som finns i en omgivning. Om ett annat fenomen är observerat i den andra omgivningen, 

fast den förklarande faktorn är lika, eller samma fenomen är funnet i en annan omgivning fast den 

förklarande faktorn uteblir, ska den förklarande faktorn ifrågasättas. (Carnegie och Napier, 2002) I 

den här studien jämförs valet av kalkylmetod i externredovisningen bland alla börsnoterade företag i 

två liknande länder, Sverige och Danmark, med hjälp av en dokumentstudie av årsredovisningar för 

dessa företag. Det är två liknande länder, men valet av kalkylmetod har, historiskt sett, varit olika. 

Det intressanta med studien är att ta reda på om det fortfarande förekommer skillnader i valet av 

kalkylmetod och vilka är de förklarande faktorerna till det. Om det inte förekommer väsentliga 

skillnader i valet av kalkylmetod, ska denna studie försöka få svar på vad kan det bero på och varför.  

 

 

2.4.2 Överensstämmelse- och differensmetoden 

 

Redan i mitten av 1800-talet har den brittiske filosofen, nationalekonomen och ideologen John Stuart 

Mill (1843, in 1941) försökt jämföra likheter eller olikheter i olika länder genom att jämföra olika 

omständigheter där ett fenomen föreligger, eller en omständighet där ett fenomen föreligger mot en 

annan omständighet där det inte föreligger. John Stuart Mill har kommit fram till fyra metoder: 
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1. Överensstämmelsemetoden (Method of Agreement): Om två eller flera fall av ett fenomen som 

skall undersökas, har endast en omständighet gemensam, så är denna omständighet, där samtliga 

faktorer överensstämmer, orsaken (eller följden) till det givna fenomenet. 

2. Differensmetoden (Method of Difference): Om ett fall där det undersökta fenomenet förekommer 

och ett annat fall där det inte gör det, har alla omständigheter gemensamma förutom en, som 

förekommer i det sistnämnda, så är det den omständigheten som är orsaken, följden eller ett 

nödvändigt led i orsaken till det fenomenet. 

3. Rest metoden (Method of Residues): Bortse från de moment i ett fenomen som forskare genom 

föregående induktioner vet vara följder av vissa tidigare omständigheter, så är resten av 

fenomenet följd av den eller de återstående omständigheterna. 

4. Variationsmetoden (Method of Concomitant Variations): Hur än ett fenomen förändras när ett 

annat fenomen förändras, är det antingen orsak eller verkan av detta fenomen, eller orsakas av det 

på något annat sätt.  

 

De första två metoderna (1 och 2) är mest vanliga i komparativa undersökningar. I 

Överensstämmelsemetoden strävar forskare efter att hitta ett exempel, ett fenomen, som 

överensstämmer i denna omständighet, men inte i en annan, medan i Differensmetoden är strävan att 

hitta två exempel (fenomen) som liknar varandra i alla aspekter (omständigheter), förutom just den 

omständighet som ska undersökas. Differensmetoden pekar på skillnader mellan två till synes 

liknande fall. (Mill, 1843 in 1941; Fagerström och Lundh, 2009) Denna studie utgår ifrån 

differensmetoden (Mill, 1843 in 1941) eftersom Sverige och Danmark är liknande länder (fenomen) 

i många avseenden, som språk, kultur, landets storlek, geografiskt läge och värderingar. Trots det 

väljer företag i dessa länder, enligt tidigare forskning, att använda olika kalkylmetoder. Denna studie 

kommer att utgå ifrån att det finns en eller flera omständigheter som gör att fenomenet, valet att 

kalkylmetod, är olika i annars liknande länder, Sverige och Danmark.  Således, istället för att välja 

olika länder för att förklara likheter går denna studie ut på att förklara olikheter i liknande länder som 

Sverige och Danmark.  
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  Studiens forskningskvalitet  

De fyra viktigaste kriterierna för att bedöma forskningskvalitet är, enligt Bryman och Bell (2013), 

reliabilitet, replikerbarhet, validitet och generalisering. Nedan kommer dessa kriterier att beskrivas 

kortfattat. 

 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet bedömer undersökningens pålitlighet och följdriktighet och används ofta i samband med 

kvantitativa undersökningar.  Strävan är att undersökningen ska visa samma resultat om den skulle 

genomföras på nytt. (Bryman och Bell, 2013) Primärdata som används i undersökningen kommer 

från en dokumentstudie av årsredovisningar för år 2013 och 2013/2014 (vid brutet räkenskapsår) för 

publika bolag registrerade på Nasdaq börsen i Stockholm och Köpenhamn. Reliabiliteten bedöms att 

vara god, eftersom antal bolag och informationen i årsredovisningar är detsamma även om en 

liknande undersökning skulle göras vid ett senare tillfälle.  

 

2.5.2 Replikerbarhet 

Tillvägagångsättet i undersökningen måste vara beskrivet i detalj för att kunna replikeras, dvs. 

genomföras på nytt. Detta kan vara önskvärt när resultatet från undersökningen ifrågasatts. Fast 

replikationer är ganska ovanliga i företagsekonomisk forskning uppskattas undersökningens 

replikerbarhet starkt bland andra forskare. (Bryman och Bell, 2013)  

Eftersom denna studie utgår ifrån publika bolag registrerade på Nasdaq börsen i Stockholm och 

Köpenhamn per 31 december 2013 samt det data som ska undersökas hämtas från bolagens 

årsredovisningar, är det fullt möjligt att genomföra en liknande undersökning vid ett senare tillfälle 

och replikerbarhet kan anses att vara mycket god. 
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2.5.3 Validitet 

Validitet är ett av de viktigaste kriterierna och går ut på att det som skulle undersökas i studie blir 

undersökt.  Det finns olika typer av validitet (Bryman och Bell, 2013): 

 Begreppsvaliditet, som även kallas för teoretisk validitet, mäter samhällsvetenskapliga 

begrepp 

 Intern validitet handlar om huruvida den oberoende variabeln helt eller delvis är ansvarig för 

variationen i det beroende variabeln.  

 Extern validitet, eller generaliserbarhet, går ut på att resultatet från en undersökning kan 

generaliseras och gälla även annan population än den som har studerats.  

Forskare själv eller någon expert inom det undersökta området kan bedöma om resultatet av 

undersökningen är rimlig (Arbnor och Bjerke, 1994).  De oberoende variabler som har valts i studien 

är vedertagna variabler i företagsekonomisk forskning. Studien har inte som syfte att generaliseras 

till andra länder än Sverige och Danmark eftersom redovisningspraxis i andra länder regleras 

nationellt. 

  

2.5.4 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att resultatet av en undersökning kan tillämpas på eller generaliseras till att 

gälla även andra situationer eller individer än dessa som har studeras i den aktuella undersökningen 

samt kunna appliceras på större populationer än den undersökta. Detta gäller särskilt kvantitativt 

inriktade forskare där möjligheten till generalisering av forskningsresultatet till andra situationer och 

till andra objekt än de som studeras är mycket viktigt. (Bryman, 1997) Det uppnås med val av lämplig 

urvalsteknik, som sannolikhetsurval eller slumpmässigt urval, för att få så representativt urval som 

möjligt (Bryman och Bell, 2013). Anledningen till att alla svenska och danska företag på Nasdaq 

börsen ingår i studiens population är för att resultatet av undersökningen ska lättare kunna jämföras 

mellan och appliceras på andra företag i olika branscher i Sverige och Danmark. Eftersom antalet 

företag i undersökningen är relativt stort i förhållande till tidigare undersökningar och urvalet är alla 

börsnoterade svensk- och danskregistrerade företag som i sina årsredovisningar anger metod för 

värdering av lagertillgångar anses generaliserbarhet på svenska och danska företag vara stor.  
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  Val av metod 

 

För att kunna besvara syftet och forskningsfrågor kommer en kvantitativ metod i form av 

granskningen av årsredovisningar för börsnoterade företag på Nasdaq börsen i Stockholm och 

Köpenhamn att tillämpas.  Eftersom urvalet är totalt 413 företag, att använda kvalitativ metod, som 

till exempel djupgående intervjuer, är för tidskrävande för att kunna genomföras inom tidsramen för 

denna studie. Urvalet består av alla företag i alla storlekar som var listade på Nasdaq börsen i 

Stockholm och Köpenhamn per 31 december 2013 och representerar de 10 segment (branscher) som 

företagen på Nasdaq börsen är indelade i. Detta ger ett bra underlag för generaliseringen av resultatet 

av denna studie till andra företag i Sverige och Danmark. Däremot kan denna studie inte ge svar på 

frågor som, till exempel, varför en viss kalkylmetod används och om olika kalkylmetoder används i 

olika kalkylsituationer på ett och samma företag. Svar på den typen av frågor kan nås om en kvalitativ 

forskningsmetod används i samband med undersökningen istället för en kvantitativ metod. I sådant 

fall skulle en begränsning i urvalet behöva göras till att omfatta, till exempel, ett mindre antal företag 

i vissa branscher (segment), eller en begränsning till en viss storlek på företag. I denna studie har 

möjligheten till generalisering (kvantitativ undersökning) övervägt en mer djupgående studie av färre 

antal företag. 

 

Årsredovisningar kommer att granskas med hjälp av dokumentstudie, vilket innebär att på ett 

systematiskt sätt studera och analysera dokument för att kunna dra slutsatser och kvantifiera dessa 

enligt de tidigare bestämda kategorierna (Bryman och Bell, 2013). Dokumentstudie är en indirekt 

observation (via handskrivna eller tryckta dokument) av olika sociala fenomen som till exempel 

historiska händelser. Det är en mycket användbar metod eftersom i vissa fall är dokumentstudier det 

enda sättet att undersöka fenomenet, som händelser ur det förflutna, och i vissa fall är det en mer 

ekonomisk och mindre tidskrävande metod än om forskare själv hade samlat informationen på plats.  

(Andersen och Gamdrup, 1994) Fördelen med dokumentstudier jämfört med till exempel 

enkätutskick eller intervjuer är att forskare undviker medvetna eller omedvetna förvrängningar av 

inlämnad information eller att delar av väsentlig information kan av misstag eller medvetet utelämnas 

(Artsberg, 2005). Dokumentstudie är en flexibel analysmetod som är, om bra beskriven, enkelt att 

replikera och generalisera. Nackdelen med denna metod är, bland annat, att kvaliteten i analysen är 

helt avgörande av undersökningsdokumentet och, till skillnad från kvalitativa metoder, kan forskare 

inte få svar på ”varför” frågan. (Bryman och Bell, 2013; Holme och Solvang, 1997) 
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Årsredovisning är ett officiellt reviderat dokument över bolagets verksamhet och håller hög kvalitet 

och reliabilitet. Att tolka texten i årsredovisningar som används som grund för den empiriska delen i 

studien kan innebära vissa svårigheter, då informationen i årsredovisningar i vissa fall kan vara 

otydlig eller bristfällig. En del relevant information kan vara utelämnad. Danska företags 

årsredovisningar är skrivna på engelska eller danska, vilket kan ge vissa tolkningsproblem.  Studien 

har en deduktiv ansats och utgår ifrån teorier, vetenskapliga artiklar inom ämnet och resultatet av 

tidigare forskning. Eftersom det är andra forskares tolkningar av de tidigare genomförda 

undersökningar som har sammanställs, kan resultatet skilja sig något från den verklighet som rådde 

vid tidpunkten för dessa undersökningar.  

 

 

2.6.1 Val av population 

 

Undersökningen omfattar publika bolag som är börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic börsen i 

Stockholm och Köpenhamn under Large, Mid och Small Cap per 31 december 2013. Endast svensk- 

respektive danskregistrerade bolag ingår i populationen. Populationen inkluderar bolag från alla 10 

segment som finns representerade på Nasdaq Nordic börsen. Dessa segment är: 

 

1. Oil & Gas (Olja och gas) 

2. Materials (Råvaror) 

3. Industrials (Industriverksamhet) 

4. Consumer Goods (Konsumentvaror) 

5. Health Care (Hälsovård) 

6. Consumer Service (Konsumenttjänster) 

7. Telecom (Telekommunikation) 

8. Utilities (Allmännyttiga tjänster) 

9. Financials (Ekonomi) 

10. Technology (Teknik) 

 

Den 31 december 2013 fanns det 253 bolag listade på Nasdaq OMX börsen i Stockholm och 160 

bolag listade i Köpenhamn. Totalt är det 413 bolag (Statistisk rapport, Nasdaq OMX, 2015-03-31). 

Av dessa avgår de bolag som är registrerade i länder utanför Sverige och Danmark. Från Nasdaq 

Stockholm avgår det 18 bolag och från Nasdaq Köpenhamn avgår det 11 bolag. Två bolag som var 
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registrerade i Nasdaq Köpenhamn under 2013 blev uppköpta under året. Totalt blir populationen 382 

bolag – 235 bolag listade på Nasdaq Stockholm och 147 bolag listade på Nasdaq Köpenhamn. 

 

 

2.6.2 Insamling av data 

 

Årsredovisningar för räkenskapsår 2013 för svenska och danska företag listade på OMX Nasdaq i 

Stockholm och Köpenhamn har varit föremål för granskning. Om ett företag har ett s.k. brutet 

räkenskapsår, har årsredovisningen för 2013/2014 använts. Data är presenterad i MSEK respektive 

MDKK. Om räkenskaperna i årsredovisningen är presenterade i en annan valuta, har växlingskurs 

per 2013-12-31 används (1 EUR = 8,9 SEK, 1 EUR = 7,5 DKK; 1 USD = 6,5 SEK, 1 USD = 5,4 

DKK). 

 

Sammanställning över listade bolag på OMX Nasdaq Stockholm och Köpenhamn per 31/12-2013 

lämnades av Nasdaq börsens statistiska avdelning. Nasdaq börsens hemsida användes som 

utgångspunkt för att samla information om de listade danska och svenska bolagen samt 

Bolagsfakta.se för att samla information om de svenska bolagen.  Årsredovisningarna hämtades från 

respektive bolags hemsidor. 

 

Uppgifter om värderingen av varulager ligger till grund för bedömningen om vilken kalkylmetod som 

ett företag använder i sin externredovisning. Dessa uppgifter hämtas från respektive företags 

årsredovisning och förs över till en Excell sammanställning. I de flesta årsredovisningarna finns 

uppgiften om varulagervärdering under not 1 – Redovisningsprinciper, under rubriken – Varulager. I 

enstaka fall finns uppgifter under noten Varulager. Anledningen till att värdering av varulager ligger 

till grund för bedömningen av kalkylmetoden i denna studie är att det är en balanspost som 

förekommer både i intern och extern redovisning och är relativt enkelt att hitta information om i 

årsredovisningar. En annan anledning är att det kalkylerade och bokföringsmässiga lagervärdet inte 

brukar skilja sig åt i större omfattning (Hansson och Nilsson, 1999; Ohlsson, G., 2012). Om ett företag 

saknar varulager eller om de i årsredovisningen redovisade uppgifterna inte är tillräckliga för 

bedömningen av vilken kalkylmetod som företaget använder, har informationen om företagets 

forskning och utveckling legat till grund för denna bedömning. Informationen om utgifter för 

forskning och utveckling publiceras i företagets årsredovisning under not 1 – Redovisningsprinciper 

och rubriken Immateriella tillgångar, Forskning och utveckling.  Om företaget bedömer att resultatet 
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av forskning och utveckling kommer att medföra framtida ekonomiska fördelar och kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt kan utgifter för forskning och utveckling aktiveras, det vill säga redovisas som en 

immateriell tillgång i balansräkningen (RR 15, 2000). Den aktiverade utgiften för forskning och 

utveckling kan inkludera endast direkta eller både direkta och indirekta kostnader, och kan indikera 

om vilken kalkylmetod som företaget använder i sin externredovisning.  

 

Vidare har informationen om antalet anställa, företagens omsättning, beloppet som varulager är 

värderat till, balansomslutning och branschtillhörighet samlats in. Uppgifter om antalet anställda, 

omsättning, varulager och balansomslutning har hämtats från respektive årsredovisning. 

Branschtillhörighet motsvarar någon av de 10 segment och hämtas från Nasdaq börsens hemsida. 

Företagets storlek bedöms utifrån viktat värde för antal anställda, omsättning och balansomslutning 

för att kunna göra så rättvisande indelning som möjligt. Detta är lämpligt eftersom företag som ingår 

i denna studie är från olika branscher och olika typer av verksamhet där behovet av personal, 

teknologisk utrustning och automatisering kan vara högst varierande. Att endast använda antal 

anställda för att bedöma storleken på ett företag skulle därför kunna vara missvisande.  För att få svar 

på forskningsfrågor kommer undersökningens data även att analyseras branschvis.   

  

All information presenteras på svenska. Sammanställningen kommer att utföras med hjälp av 

Excelltabeller över respektive Cap och land. Indelning efter storlek och branschtillhörighet kommer 

att göras för Sverige respektive Danmark för att kunna jämföra valet av kalkylmetod i dessa två 

länder. 

 

 

  Källkritik  

 

Primärdata är en typ av data som samlas in av forskaren själv, medan sekundär data är redan insamlad 

och bearbetad av någon annan. En källa kan bli sedd som antingen primär- eller sekundärdata 

beroende på vilket sätt det kommer till användning i en studie. (Artsberg, 2005) Denna studie bygger 

på analys och sammanställning av primärdata, då empirisk material har hämtats direkt ur svenska och 

danska företags årsredovisningar med hjälp av länkar till respektive bolag på Nasdaq börsens 

hemsida. Även primärdata i form av Årsredovisningslagen samt rekommendationer från 

Redovisningsrådet har använts.  
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Tidigare forskning och vetenskapliga artiklar inom ämnet är ett exempel på sekundärdata som har 

används i studien. Eftersom tidigare datasamlingar används i samband med en ny undersökning måste 

respektive källor kritiskt granskas. Frågor som uppstår är följande (Andersen och Gamdrup, 1994): 

 

 Vem har tagit fram det aktuella materialet och med vilket syfte? 

 Vad handlar informationen om?  

 Undersöktes det som skulle undersökas? 

 Hur hög är reliabiliteten i materialet? 

 

Sammanställning av listade bolag på Nasdaq börsen i Stockholm och Köpenhamn per 31 december 

2013 är en typ av sekundärdata som är framtagen av Nasdaq för att kunna användas för olika ändamål 

och har hög reliabilitet. Informationen i årsredovisningar är framtagen och sammanställd av bland 

annat bolagens ekonomiavdelningar och granskad av bolagens revisorer och anses vara pålitlig och 

relevant. Den vänder sig till alla bolagens intressenter för att tillgodose deras behov. Eftersom 

årsredovisningar är publicerade offentliga handlingar, förblir informationen detsamma även i 

framtiden. 

 

Vetenskapliga artiklar om tidigare forskning samt andra relevanta artiklar och böcker inom ämnet 

som har studerats och använts i denna studie, är skrivna av kunniga vetenskapsmän. Eftersom dessa 

källor är skrivna av specifika personer präglas de av personers synsätt, värderingar och tolkningar. 

(Artsberg, 2005) 
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3 Referensram 

 

 

I början av detta kapitel beskrivs kalkylbegrepp och kalkylmetoder övergripande. Vidare beskrivs 

Institutionell teori som stödjer den empiriska delen och den tidigare forskningen inom det aktuella 

området. Slutligen kommer undersökningsmodellen att presenteras. 

 

 

Verksamhet i ett varu- eller tjänsteproducerande företag kan beskrivas som förädlingsprocess inom 

vilket anskaffade resurser förädlas till varor eller tjänster. För företagets överlevnad är det nödvändigt 

att intäkter, åtminstone på lång sikt, ska överstiga kostnaden för de utnyttjade resurserna. Ur 

företagets ägares synvinkel bör företaget även gå med vinst som ger minst lika bra avkastning på det 

satsade kapitalet som alternativa placeringar. (Olsson, U., 2005) För att nå dessa mål måste 

verksamheten planeras, styras och kontrolleras. Styrningen kan utföras på strategisk, taktisk och 

operativ nivå. Strategisk styrning innefattar beslut om företagets affärsidé och verksamhetsinriktning. 

I den taktiska styrningen ingår bland annat budgetarbetet för olika verksamhetsområden och den 

operativa styrningen bidrar till att de enskilda aktiviteterna inom verksamheten genomförs på ett 

korrekt och effektivt sätt. (Hansson och Nilsson, 1999) 

 

 

 Allmän referensram 

 

Företagets affärsredovisning, också kallad extern redovisning, följer lagar, rekommendationer och 

praxis, och upprättas för att tillgodose företagets externa intressenter med diverse information om 

företaget och dess verksamhet. Företag brukar även ha en intern redovisning som är frivillig, icke 

officiell och som inte är reglerad på samma sätt som extern redovisningen. Bokföringsmässiga 

kostnader är en del av den externa redovisningen och redovisas enligt de regler, rekommendationer 

och vägledningar som finns för respektive typ av företag, till skillnad mot kalkylmässiga kostnader 

som ingår i den interna redovisningen och inte är reglerade. (Ohlsson, G., 2012) 

 

Skillnader mellan bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader kan delas upp i tre områden: 

skillnader i urval, värdering och periodisering. Exempel på urvalsskillnaden kan vara en skattemässig 

överavskrivning som inte kan relateras till någon verklig affärshändelse och därför inte kan ingå i ett 

kalkylunderlag eller kalkylmässiga kostnader. Däremot en kalkylränta på det egna kapitalen är en 
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post som förekommer i internredovisningen men får inte ingå i den externa redovisningen eftersom 

det är en uppskattad kostnad. De flesta kostnader, som driftskostnader, överensstämmer mellan extern 

och intern redovisning. Däremot förekommer det större skillnader vad gäller värderingsprinciper. 

Bokföringsmässiga kostnader värderas alltid till anskaffningsvärdet, nämligen till det faktiska priset 

som företaget fick betala för en resurs. Kalkylmässiga kostnader värderas oftast till 

återanskaffningsvärdet eller nuvärdet, det vill säga, det priset som företaget skulle betala för samma 

resurs idag. (Ohlsson, G., 2012) I samband med produktkalkylering används den prisnivå som gäller 

vid kalkyltillfället. Värdering av varulager förekommer både i intern och extern redovisning, och 

skillnaden i lagervärde mellan anskaffnings- och kalkyltillfället är vanligtvis liten. (Hansson och 

Nilsson, 1999) Detta gör värdering av varulager till en lämplig post i externredovisningens 

balansräkning att studera för att kunna utläsa vilken kalkylmetod som ett företag använder. 

 

Periodiseringen innebär fördelning av inkomster och utgifter till rätt tidsperiod, vilket leder till två 

frågeställningar: att fastställa avskrivningstiden och bestämma hur avskrivningen ska fördelas över 

avskrivningstiden. Det förekommer en hel del skillnader mellan kalkylmässiga och 

bokföringsmässiga avskrivningar. Skatteregler och redovisningspraxis förordar oftast mer begränsad 

periodisering än vad som är företagsekonomiskt berättigat. Avskrivningen i den externa 

redovisningen sker enligt bokföringslagen (avskrivning enligt plan) och ger oftast en undervärdering 

av tillgångar som skrivs av på kortare tid än den ekonomiska livslängden eller de interna 

kalkylmässiga beräkningarna. Vissa regler tillåter den bokföringsmässiga avskrivningen att vara 

större än avskrivning enligt plan i början av avskrivningsperiod jämfört med slutet av perioden. Den 

totala avskrivningen som belastar resultatet kan därför delas i avskrivning enligt plan samt 

mellanskillnad mellan bokföringsmässiga avskrivningen och avskrivningen enligt plan. Denna 

skillnad kan förbättra eller försämra resultatet. (Hansson och Nilsson, 1999; Ohlsson, G., 2012) 

 

Informationen som samlas och bearbetas i företagets redovisningssystem för att användas i 

internredovisningen skiljer sig inte speciellt mycket från informationen som används i 

externredovisningen. För att inte investera i två olika system – ett för varulagervärdering och ett för 

att fatta diverse ekonomiska beslut, väljer ett företag oftast att investera i ett redovisningssystem som 

möter de krav som ställs för varulagervärdering och andra finansiella rapporter. De traditionella 

systemen för varulagervärdering mäter med stor noggrannhet direkta kostnader som varje produkt 

förbrukar och med tanke på att direkta kostnader står oftast för betydande del av de totala kostnaderna 

för de tillverkade produkterna, kan sådana redovisningssystem med fördel användas i samband med 

produktkalkylering och andra kalkyleringssituationer. (Drury och Tayles, 1995) 
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3.1.1 Kalkyler och dess tillämpningsområde  

 

För att kunna planera och i efterhand utvärdera verksamheten behövs det olika typer av 

beslutsunderlag. Kalkyler är en av dem och är en sammanställning av kostnader och intäkter för ett 

visst kalkylobjekt. (Hansson och Nilsson, 1999) Produktkalkyler är en mycket viktig del av företagets 

ekonomistyrning och fungerar som beslutsunderlag vid olika ekonomiska beslut och för olika 

delområden som produktion, prissättning, finansiering och investering. Även aktiviteter som 

budgetering, räkenskaps- och finansieringsanalys, kapitalbehov- och kostnadsberäkning, material- 

och personalbeslut, lönsamhetsanalyser samt beslut om produktsammansättningen och 

rationaliseringsåtgärder styrs med hjälp av kalkyler. (Ohlsson, G. 2012)   

 

Syftet med produktkalkyler är att ge företagsledningen och andra beslutsfattare underlag för 

bedömningen av produkternas kostnader (direkta och indirekta), produktsortimentens lönsamhet samt 

underlag för prissättningen av företagets produkter. Beslut om företagets investeringar är avgörande 

för företagets framtida verksamhetsinriktning. Syftet med investeringskalkyler är att beräkna om en 

ny investering är lönsam eller fungera som en del av beslutsunderlaget vid val mellan olika 

investeringsalternativ. (Ohlsson, U. 2005)   

 

Kalkyler kan även indelas efter en tidsdimension i förkalkyler och efterkalkyler. Förkalkyler är mer 

eller mindre osäkra och anger uppskattade värden på kostnader och intäkter för ett kalkylobjekt. 

(Hansson och Nilsson, 1999) Exempel på förkalkyler är produktkalkyler, investeringskalkyler, 

likviditetsprognoser, finansieringskalkyler och verksamhetskalkyler över resultatbudget (Ohlsson, 

G., 2012). Efterkalkyl görs efter att ett projekt eller ett beslut har genomförts och innehåller en 

sammanställning av verklig ekonomisk data, det vill säga, konstaterade kostnader och intäkter för ett 

kalkylobjekt. Efterkalkyl fungerar som ett underlag för förkalkyl om det avser produkter eller tjänster 

som har framställts tidigare. (Hansson och Nilsson, 1999) Exempel på efterkalkyler är försäljnings- 

och marknadsstatistik, prislista, uppföljning per kostnadsställe/projekt, lönsamhetstal och intern 

resultatrapport (Ohlsson, G., 2012). 
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3.1.2 De vanligaste kalkylmetoderna 

 

Det finns flera metoder för att fördela kostnader i en produktkalkyl. De två vanligaste metoderna är 

fullkostnadsmetoden och bidragsmetoden. Fullkostnadsmetoden (som även brukar kallas 

självkostnadsmetoden) innebär fullständig fördelning av alla kostnader ut på produkter eller 

kostnadsbärare. Denna metod kallas för fullkostnadskalkylering eller fullständig kostnadsfördelning. 

Bidragsmetoden innebär att endast sådana kostnader som har direkt samband med kalkylobjektet ska 

fördelas. Denna metod kallas för bidragskalkylering eller ofullständig kostnadsfördelning. (Hansson 

och Nilsson, 1999) 

 

Företagets totala kostnader brukar delas in i fasta och rörliga kostnader. Fasta kostnader påverkas inte 

på kort sikt av förändringar i verksamhetens volym till skillnad från rörliga kostnader som ökar vid 

produktion och/eller försäljningsökningen. Exempel på rörliga kostnader är materialkostnader, 

rörliga lönekostnader och fraktkostnader. Fasta kostnader består av bland annat lokalhyra, 

månadslöner för tillsvidareanställd personal, ränteutgifter på långfristiga lån. Indelning i fasta och 

rörliga kostnader beror på typen av verksamhet. Samma typ av kostnad kan vara fast för ett företag 

och rörlig för en annat. (Olsson, U., 2005; Ohlsson, G., 2012) 

 

I företagets interna redovisning används indelning i direkta och indirekta kostnader. Detta innebär att 

företagets fasta kostnader fördelas till mindre resultatenheter som avdelningar, filialer, 

verksamhetsområden, produktområden. Direkt kostnad är en sådan kostnad där hela kostnaden direkt 

kan kopplas ihop med kalkylobjekten som kan vara en specifik produkt, avdelning eller ett 

verksamhetsområde. Exempel på indirekta kostnader kan vara ägarlöner, administrativa kostnader, 

kostnader för personal som arbetar i flera resultatenheter, lokalkostnader för gemensamma lokaler, 

finansiella kostnader för gemensamma krediter. (Ohlsson, G., 2012) I vissa fall kan det vara svårt att 

exakt avgöra om kostnaden är direkt eller indirekt. Begreppen direkt och indirekt kostnad används 

mest i samband med fullkostnadskalkylering som har sin stora utmaning i hur de indirekta 

kostnaderna ska fördelas ut på kalkylobjektet. Oftast används pålägg, ett framräknat schablonbelopp, 

som fördelas ut på kalkylobjekten. (Olsson, U., 2005) 

 

Indelning i sär- och samkostnader är väldigt lik indelningen i direkta och indirekta kostnader men 

används mest i samband med bidragskalkylering eller andra mer kortsiktiga kalkylsammanhang. 

Särkostnader påverkas direkt av ett speciellt handlingsalternativ och är oftast rörliga kostnader som 

materialkostnader eller lönekostnader för timanställda. (Ohlsson, G., 2012) Täckningsbidrag är 
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skillnaden mellan särintäkter och särkostnader. Vilka intäkter och kostnader som ska ingå i kalkylen 

avgörs av den beslutssituation som kalkylen avser. (Olsson, U., 2005) 

 

Val av kalkylmetoden har alltid varit en kontroversiell fråga. Nedan följer en sammanställning över 

kalkylsyften och respektive kalkylmetod (självkostnadskalkyl=fullkostnadskalkyl): 

 

 

Kalkylsyften Självkostnadskalkyl Bidragskalkyl 

 

Kostnadskontroll Ger allsidig, men komplicerad 

och ibland svårtolkad analys 

Ger enkel, men ofullständig analys 

Lönsamhetsbedömning 

vid produktval  

Lämpligast vid långsiktig 

bedömning 

Lämpligast vid kortsiktig 

bedömning 

Lönsamhetsbedömning 

vid prissättning 

Ger stabil grund för prissättning Ger flexibel grund för 

prissättningen (genom att ange 

minimipris) 

 

Tabell 1. När är självkostnadskalkyl resp. bidragskalkyl lämplig? (Hansson och Nilsson, 1999, s.48) 

 

 

3.1.3 Praxis vs standard 

 

Forskare skiljer på standard och praxis (Eden, Dacin och Wan, 2001). Standard är en bred norm över 

rättigheter och skyldigheter som är allmänt accepterade i ett samhälle och som följs av samhällets 

aktörer (Eden, Dacin och Wan, 2001; Goodrick och Salancik, 1996). Praxis är föreskrifter och 

riktlinjer som används för att förklara och implementera standarder (Eden, Dacin och Wan, 2001).  

 

Kalkyleringspraxis i en ekonomi kan beskrivas med hjälp av olika nivåer (Ask, Ax och Jönsson, 

1994):  

 Den institutionella nivån, där olika standarder och normer diskuteras och bestäms 

 Den industriella nivån, där populationen beskrivs med hjälp av statistiska termer och diverse 

metoder 

 De enskilda organisationernas verksamhets nivå 

 

Diverse faktorer som växande inflyttande av fackföreningar, handelsavtal, regeringsskifte och även 

krig kan ändra förutsättningar inom den institutionella nivån. Inom den industriella eller 

gemensamma nivån kan uppgörelse mellan olika företag eller utbildningstrender leda till 
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förändringen av praxis. Från den enskilda organisationens perspektiv kan diverse eventualiteter 

förklara hur praxis tillämpas inom verksamheten. (Ask, Ax och Jönsson, 1994) 

 

 

3.1.4 Skillnader i redovisningsstandard och praxis 

 

Praxis växer fram som ett samspel mellan olika samhällets intressenter. Standarder och normer har 

vuxit fram under speciella förhållanden, varierar mellan olika länder och förändras med tiden, därför 

kan vissa normer, som har vuxit fram i ett land under vissa förhållanden, vara olämpliga att överföra 

till ett annat land som har annorlunda förhållanden. Hur viktiga olika intressentgrupper är skiljer sig 

åt mellan olika länder. (Artsberg, 2005) Spridningen av standard och praxis är motiverad av olika 

ekonomiska, politiska, social-historiska och kulturella krafter (Eden, Dacin och Wan, 2001). 

 

 Det finns många faktorer som påverkar skillnader i redovisningspraxis i olika länder, som 

företagsklimat, skattelagstiftning, lagar och förordningar, inflation, utbildningsnivå, 

redovisningsprofessionen, kultur, historia, språk, geografisk läge, politiskt system och religion. Figur 

3 illustrerar vad skillnader i redovisningspraxis kan bero på (Haller och Walton, 1998):  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Anledningar till skillnader i redovisningspraxis mellan olika länder (Haller och Walton, 

1998, p.2, omarbetad). 
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Olika förhållanden och omständigheter i olika länder leder till utveckling av redovisningspraxis som 

skiljer sig i dessa länder. Även om länder skulle starta vid samma tidpunkt skulle ländernas specifika 

kulturella, ekonomiska och sociala förhållanden göra att redovisningspraxis skulle utveckla sig olika. 

Olikheter i redovisningspraxis och standard i olika länder kan leda till problem för multinationella 

företag som föredrar liknande redovisning i alla delar av sin organisation. Olikheter i rapportering till 

myndigheter i olika länder kräver flera redovisningssystem, som kan vara kostsamt för 

multinationella företag och försvårar rapportering till moderbolaget. Olika sätt att beräkna vinsten i 

olika länder leder till svårigheter i redovisning och rapportering och om felaktigt skött, kan försämra 

relationer med lokala investerare och skattemyndigheten. Syftet med redovisning och rapportering i 

olika länder varierar och måste uppfattas korrekt för att inte försämra relationer med investerare och 

andra intressenter. (Haller och Walton, 1998)   

 

Redovisningspraxis i ett land kan variera mellan olika företag, där, till exempel, några väldigt stora 

företag kan tillämpa internationell praxis och regler, som International accounting standards (IAS), 

medan mindre företag föredrar nationell praxis. Redovisningspraxis kan även ändras över tiden. 

(Nobes, 1998) Genom att analysera faktorer som påverkar redovisningspraxis i olika länder och 

klassificera den med hjälp av två variabler, nämligen kapitalmarknadens styrka och den kulturella 

påverkan på redovisningspraxis, har Nobes (1998) identifierat två huvudgrupper: den anglosaxiska 

gruppen, bestående främst av anglosaxiska länder (Storbritannien, USA), och den kontinentala 

gruppen, bestående främst av kontinentaleuropeiska länder (Frankrike, Tyskland) och Japan. Den 

största skillnaden mellan dessa två grupper är typen av finansiering, det vill säga, om verksamheten 

främst finansieras med aktiekapital (den anglosaxiska gruppen) eller upplånat kapital (den 

kontinentala gruppen) (Artsberg, 2005). En annan stor skillnad är beskattningens påverkan på 

finansiell redovisning. Företag försöker redovisa så lite vinst som möjligt vilket leder till lägre 

beskattning. Det stödjer kontinentala gruppens försiktighetsprincip i redovisningen där 

undervärdering av tillgångar välkomnas av kreditgivare samtidigt som det minimerar det 

beskattningsbara resultatet. I den anglosaxiska gruppen, däremot, är redovisning av vinsten för 

aktieägare väldigt viktig del för företagets fortlevnad och i beräkningen av det beskattningsbara 

resultatet förlitar redovisningsekonomer sig på regelverk som är oberoende av aktieägarrapportering. 

(Haller och Walton, 1998) Nobes har kommit fram till ett antal faktorer som skiljer dessa två grupper 

åt, nämligen (Artsberg, 2005; Haller och Walton, 1998): 

 

 Det juridiska systemet. Anglosaxiska länder tillämpar ”case law”, vilket innebär att reglerna 

baseras på tidigare domstollsfall. Kontinentala länder tillämpar den romersk-tyska 
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rättstraditionen ”code law”, vilket innebär att lagar och förordningar är lagligt bestämda, 

nedskrivna och sammanställda.  

 Organisationer och ägarstrukturen 

 Kopplingen mellan redovisningssystemet och skatteberäkningen, som är en självklarhet i den 

kontinentala gruppen, men finns endast i mindre omfattning i den anglosaxiska gruppen.  

 Redovisningsprofessionens ställning, som är mer inflytelserik i de anglosaxiska länderna än 

i de kontinentala länderna. 

 Tillfälligheter, som ekonomiska händelser 

 

Danmark tillhör den anglosaxiska gruppen som anses ha en mer informativ, öppen och mindre 

försiktig redovisning, med färre antal fonder och reserver. Sverige tillhör den kontinentala gruppen, 

speciellt vad gäller taxering och lagstiftning, fast under den senaste tiden har landet fått en del 

inflytande från de anglosaxiska länderna. (Artsberg, 2005, Fagerström och Lundh, 2006) Detta delvis 

förklarar skillnader i redovisningspraxis mellan Sverige och Danmark som tidigare forskning har 

uppmärksammat.  

 

 

3.1.5 Redovisningspraxis i Sverige 

 

Den svenska staten har traditionellt haft stort inflyttande på svenska redovisningslagar och 

förordningar, vilket resulterade i den detaljerade lagstiftningen inom redovisningsområdet som 

Sverige har idag. Sverige tillhör den kontinentala traditionen vad gäller lagstiftning och beskattning, 

men kännetecknas av en del kompromisser i redovisningspraxisen. (Fagerström och Lundh, 2006, 

Artsberg, 2005). Lagstiftningen gällande redovisningsregler för alla fysiska och juridiska personer, 

som enligt bokföringslagen är skyldiga att upprätta någon form av bokslut, finns i 

Årsredovisningslagen (ÅRL 1995, Sveriges Rikes Lag, 2000) (Artsberg, 2005). Den nya 

Aktiebolagslagen trädde i kraft 1 januari 2006 och ersatte den gamla Aktiebolagslagen från 1975. 

Detta resulterade i några viktiga ändringar, som sänkning av minsta tillåtna aktiekapital för privata 

aktiebolag till 50 000 kr. ( Fagerström och Lundh, 2009; Aktiebolagslagen 2005:551)  

 

Begreppet ”god redovisningssed” kännetecknar svensk och skandinavisk lagstiftning och definieras 

i propositionen till 1976 års Bokföringslag som ”… en faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga. Vad som är god redovisningssed kan ibland behöva 
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bestämmas branschvis.” (Prop. 1975:104, s.148). År 1976 inrättades Bokföringsnämnden (BFN) för 

att, till att börja med, ta hand om bokföringstekniska frågor och innebörden i begreppet ”god 

redovisningssed”, och senare ta det övergripande ansvaret för normgivning inom 

redovisningsområdet. (Artsberg, 2005) Redovisningsrekommendationer publicerades från början av 

Föreningen Auktoriserade Revisorers (FARs) redovisningskommitté och senare av Svenska 

Redovisningsrådet (RR) som bildades 1989 för att utfärda redovisningsstandard för publika företag 

(Artsberg, 2005; Agami och Monsen, 1995).   

 

Sverige är ett relativt litet land med väl utvecklad internationell handel som behöver både svenska 

och utländska investerare. Handel påverkar redovisning, därför blir svensk redovisning influerad av 

internationella trender, främst från Tyskland och USA. (Artsberg, 2005) Förändringen i den svenska 

redovisningslagstiftningen och praxisen beror också på det svenska inträdet i EU 1 januari 1995 och 

implementeringen av internationella redovisningsstandarder (IAS) samt IFRS (Fagerström och 

Lundh, 2009). Lagstiftningen skulle anpassas till EU:s direktiv som tidigare beslutades av andra EU 

medlemsländer, vilket upplevdes som ett steg tillbaka av vissa svenska redovisningsexperter 

(Artsberg, 2005). 1 januari 2006 införde Sverige EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv (78/660/EEG 

från den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag) och sjunde bolagsrättsliga EU-direktiv 

(83/349/EEG från den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning) (Fagerström och Lundh, 2006, 

Deloitte, 2013). I juni 2013 antogs ett nytt redovisningsdirektiv som ersätter de två sist nämnda 

direktiven: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU från den 26 juni 2013 om årsbokslut, 

koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag (Regeringskansliet, 2014). Det nya 

direktivet ska förenkla redovisningskrav för små företag, förbättra klarhet och underlätta jämförelse 

av finansiella rapporter för företag inom EU (Deloitte, 2013).  

 

Redovisningspraxis som råder i externredovisningen påverkas av landets redovisningslagar, 

standarder och praxis som utvecklas genom användning (Haller och Walton, 1998). Det tyska 

inflytandet under den första halvan av 1990-talet blev praxis i Sverige och utgick ifrån 

försiktighetsprincipen som den ledande värderingsprincipen. Tillgångarna skulle absolut inte 

övervärderas. I och med aktieägandet växte, krävdes det informationen om hur värderingen av 

tillgångar hade påverkat resultatet och balansräkningen. Hur redovisning av tillgångar och reserver 

skulle ske blev definierat i Aktiebolagslagen 1975. Efter andra världskriget började det engelska 

språket och amerikansk litteratur ersätta de tyska böckerna och tyska språket. Med det kom 

amerikanska uppfattningar om redovisningen och institutionella strukturen, där aktieägandet är mer 
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utbrett och redovisningen är mer informativ än det är i Tyskland. Försiktighetsprincipen 

omdefinierades till rimlig försiktighet till normala affärsrisker. (Artsberg, 2005) 

 

Uppgifter om värderingen av varulager ligger till grund för bedömningen av vilken kalkylmetod som 

de undersökta bolagen använder i sin externredovisning. Enligt 14§ Bokföringslagen och 4 kap 9§ 

Årsredovisningslagen ska omsättningstillgångar tas upp till högst anskaffningsvärdet. Om 

tillgångarnas verkliga värde på balansdagen är lägre än anskaffningsvärdet, får tillgången inte tas upp 

över detta verkliga värde. (Sveriges Rikes Lag, 2000) Enligt Bokföringsnämndens uttalande är 

värderingen av varulagret väsentlig för företagets resultat och 14§ BFL ska förhindra att 

omsättningstillgångar redovisas till ett för högt värde i balansräkningen. En bedömning skall göras 

(om möjligt – individuell värdering) om det verkliga värdet understiger anskaffningsvärdet pga. t ex 

inkurans eller annan värdenedgång. Om detta är fallet skall lagret redovisas till högst detta värde. 

Enligt 14§ BFL tillåts det att ta upp lager till ett lägre värde än beloppet enligt lägsta värdets princip, 

men i sådana fall skall mellanskillnaden redovisas som lagerreserv under obeskattade reserver på 

skuldsidan i balansräkningen. Denna regel minskar beskattningsunderlaget för det aktuella året. 

(Bokföringsnämnden, 1992, BFN U 92:1) 

 

Årsredovisningslag 4 kap 11§ säger att anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får 

beräknas enligt först-in-först-ut principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt någon annan 

liknande princip. Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 2:02 ska varulager värderas till det 

lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. I anskaffningsvärdet ingår alla kostnader 

för inköp (inkl. tullavgifter, transportkostnader och andra direkta kostnader), kostnader för 

tillverkning och andra kostnader för att bringa varan till dess tillstånd och plats på balansdagen. I 

tillverkningskostnader ingår alla direkta kostnader, som direkt lön, samt systematiskt fördelade fasta 

och rörliga omkostnader. Fasta omkostnader består av sådana indirekta tillverkningsomkostnader 

som förblir i stort sätt oförändrade vid variationer i tillverkningsvolymen, som avskrivningar, 

underhåll av byggnader och utrustning samt kostnader för produktionsledning och 

produktionsadministration. Rörliga omkostnader varierar i förhållande till tillverkningsvolymen och 

består vanligtvis av indirekt material och indirekt lön. Fasta tillverkningsomkostnader fördelas enligt 

anläggningarnas normala kapacitet. Rörliga tillverkningsomkostnader fördelas per producerad enhet 

under det faktiska utnyttjandet av anläggningarna.  (Redovisningsrådet rekommendation 2002) 

 

Olika schablonmetoder, som standardkostnadsmetoder eller metoder baserade på försäljningspriset, 

kan användas för att fastställa anskaffningsvärdet för lagervaror om uppskattningen är god. 
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Standardkostnader ska omprövas regelbundet och beräknas på normal materialförbrukning, lön, 

produktivitet och kapacitet. Metoden som är baserad på försäljningspriset används ofta inom handeln 

för värdering av varulager bestående av stort antal liknande produkter med hög omsättningshastighet. 

Anskaffningsvärdet fastställs genom ett avdrag från försäljningspriset. Anskaffningsvärdet för unika 

varor samt varor som produceras för specifika projekt, ska fastställas med utgångspunkt i de specifika 

kostnader som går att hänföra till respektive vara. (Redovisningsrådet rekommendation 2002) 

 

Enligt Redovisningsrådets rekommendation 15 (2000, punkt 7, s.9) ” En immateriell tillgång är en 

identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller 

tillhandahållande av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål”. 

En immateriell tillgång ska redovisas i balansräkningen när ”det är sannolikt att de framtida 

ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget och tillgångens 

anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt” (RR15, 2000, punkt 19, s.12).  Utgifter för 

forskning, som t ex utgifter för ”sökande efter alternativa material, utrustningar, produkter, processer” 

ska kostnadsföras löpande i resultaträkningen när de uppkommer (RR15, 2000, punkt 44, s.16). 

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat tillämpas för att förbättra, till exempel, produkter eller 

processer, ska däremot tas upp som en immateriell tillgång, det vill säga aktiveras, om företaget kan 

påvisa att den kommer att medföra framtida ekonomiska fördelar och att utgifterna för tillgången kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt (RR 15, 2000, punkt 45, s.16). Vid aktiveringen av immateriella 

tillgången framgår det oftast ur årsredovisningen vilka kostnader som inkluderas i det redovisade 

värdet, vilket ger en vägledning till vilken kalkylmetod som företaget använder i externredovisningen. 

 

3.1.6 Redovisningspraxis i Danmark 

 

Dansk redovisningspraxis har historiskt sätt varit väldigt flexibel och påverkats av andra länder som 

Storbritannien, Tyskland och de nordiska länderna på grund av nära ekonomiska relationer med dessa 

länder, Danmarks storlek och geografiskt läge. Danmark tillhör den anglosaxiska gruppen och, till 

skillnad från andra europeiska länder, som Tyskland, innehöll dansk lagstiftning endast några få 

regler om redovisning och styrde den genom Aktiebolagslagen från 1917, som främst syftade till att 

skydda aktieägare och kreditgivare. Flexibiliteten inom redovisningen, minimala krav från 

investerare och brist på lagstiftning ledde till att redovisningspraxis utvecklades av professionen som 

FSR, Danske Revisorer. (Fagerström och Lundh, 2006; Christiansen, 1993) FRS (Foreningen af 

Statautoriserede Revisorer) utfärdar redovisningsstandard i Danmark sedan 1988. FRS har även 
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översatt och anpassat redovisningsstandard som är utfärdade av IASC (International Accounting 

Standards Committee). (Agami och Monsen, 1995)  

 

Aktiebolagslagen från 1930 utökade informationsmängden som skulle framgå i aktiebolagens 

finansiella rapporter jämfört med Aktiebolagslagen 1917. Enligt den nya lagen skulle alla aktiebolag 

presentera en reviderad årsredovisning och skicka in den till danska motsvarigheten till Bolagsverket 

(Aktieselskabsregisteret). Lagen innehöll fortfarande begränsat antal paragrafer rörande redovisning 

och riktlinjer för utformning av årsredovisningar. År 1973 ersattes Aktiebolagslagen med två nya 

lagar som vänder sig till stora respektive små aktiebolag: Aktiebolagslagen för publika bolag och 

Aktiebolagslagen för privata bolag. Den största skillnaden var kravet på att noter och VD:s rapport 

skulle inkluderas i årsredovisningen. Den andra skillnaden var att begreppet ”koncernen” var 

definierat för första gången och de koncerner vars moderbolag var ett aktiebolag blev tvungna att 

utarbeta och publicera konsoliderad balansräkning för hela koncernen. (Christiansen, 1993) 

 

Mellan första och andra världskrigen tillämpade företag, i de flesta fall, skatteregler för värdering av 

varulager, materiella tillgångar och andra tillgångar i årsredovisningar. På den tiden krävde 

skattelagen att varulagret skulle värderades till samma värde i finansiella rapporter som i 

beskattningsunderlaget och Skatteverket godkände inte högre avskrivningar i skattedeklarationen än 

i finansiella rapporten/årsredovisningen. Den nära och problematiska relationen mellan skatteregler 

och redovisningsregler fortsatte även efter andra världskriget och blev inte löst förrän Danmark, som 

det första EU medlemslandet, implementerade året 1981 det fjärde EU direktivet och beskattning och 

finansiell rapportering skulle hållas isär. (Christiansen, 1993) Det fjärde EU direktivet gav vägledning 

till utformning och innehåll i finansiella rapporter och det sjunde EU direktivet, som Danmark 

implementerade 1990, reglerade förberedning av konsoliderade finansiella rapporter. Även 

Bokföringslagen, som antogs 1912, reviderades 1990 för att, bland annat, innehålla bättre och mer 

detaljerad information gällande innehåll i finansiella rapporter.  (Agami och Monsen, 1995). 

 

 

  Teoretisk referensram 

 

För att lyckas med forskning behöver forskare teorier som utgör ett ramverk för analys, erbjuder en 

effektiv metod för verksamhetsutvecklingen, tillgodoser de berörda parterna med svar och 

förklaringar av den komplicerade verkligheten. Chefer på olika nivåer behöver stöd för att kunna fatta 

de rätta besluten, eftersom de är ansvariga för både positiva och negativa resultat inom sitt område. 
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Att agera utifrån ett antal punkter eller förslag utan en teoretisk anknytning kan vara riskfullt. Även 

ett antal praktiska exempel från tidigare situationer kan vara till hjälp vid beslutsfattandet. (Wacker, 

1998) 

 

Wacker (1998) har kommit fram till fyra egenskaper som kännetecknar en bra teori: 

 

1. Definitioner av variabler. Vem/vad som är inkluderat och vad som är exkluderat från 

definitionen. 

2. Område, domän, där en teori appliceras, dvs. avgränsa de exakta förhållanden där en teori 

kan appliceras. 

3. Relationer mellan olika variabler – logiskt samlade argument för varje relation. 

4. Förutsägelse - viktigt för att definiera förhållanden. 

 

En teori bör vara unik, konservativ, dvs. den nuvarande teorin kan inte elimineras om inte en ny bättre 

teori kommer fram. En bra teori ska även vara generaliserande – ju fler områden den kan tillämpas 

på desto bättre är den; kreativ – ju fler nya modeller och hypoteser en teori kan producera desto bättre. 

Den ska även vara effektiv, konsekvent och tankeskapande. (Wacker, 1998)  

 

Det har funnits många olika teoribegrepp genom tiderna och alla skiljer sig åt både vad gäller deras 

ursprung och tillämpningsområde. De viktigaste teorierna inom redovisningsforskning är 

beskrivande/tolkande, normativ och positiv. Forskare använder kvalitativa eller kvantitativa metoder 

och utgår ifrån ontologiska och epistemologiska antagande för att framställa dessa. Den tolkande 

teorin används i fältstudier och fallstudier som tillämpar en kvalitativ forskningsmetod.  (Sharma, 

2013) Syftet med normativa teorier är att rama in redovisningsstandard och hitta lösningar på 

redovisningsproblem (Miller och Bahnson, 2010). Enligt Miller och Bahnson (2010) ska normativa 

redovisningsramverk användas för att sträva efter en bättre redovisningspraxis istället för att beskriva 

den praxis som används i dagsläget. Positivt synsätt är ett forskningsangrepp som identifierar, 

förklarar och förutsäger redovisningsfenomen (Sharma, 2013). 

 

Forskare använder oftast positiv redovisningsteori (Positive accounting theory, PAT) och 

institutionell teori (Institutional theory, IT) för att förklara val av redovisningsmetoder (Watts och 

Zimmerman, 1990). IT förklarar val av redovisningsmetod genom att undersöka påverkan: normativ, 

tvingande eller härmande, som institutionella faktorer har på organisationer. Undersökningar som 
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använder sig av IT handlar oftast om jämförelser mellan olika geografiska områden och innehåller 

fallstudier. (Collin et al., 2009) 

 

 

3.2.1 Institutionell teori 

 

Institutionell teori belyser mekanismer som förmår organisationer att anpassa sig efter de 

institutionella krafterna samt hur organisationer i sin tur påverkar sin omgivning. De organisationer 

som lyckas att integrera institutionella element i sin struktur får legitimitet, ökad tillgång till 

samhällets resurser och får större chans att överleva. (Eden, Dacin och Wan, 2001)  

 

Kostova och Zaheer (1999) har presenterat en institutionell teori bestående av tre faktorer: 

 

1. Kännantecknandet av den institutionella miljön 

2. Kännantecknandet av organisationen och dess beteende 

3. En legitim process med hjälp av vilken omgivningen skaffar sig en uppfattning om 

organisationen 

 

Ju mer komplex någon eller alla dessa faktorer är desto svårare är det för ekonomiska idéer att sprida 

sig till organisationer och företag i olika länder. Den institutionella miljön består av mängder av 

institutioner så som reglerande organ, kulturella normer, utbildningssystem. Den är komplex eftersom 

den är mångfaldig, vilar på ett stort antal pelare, består av många intressenter och olika områden, 

domän, som speglar olika delar av samhället: reglerande, kognitiv och normativ. Den reglerande 

pelaren består av styrande institutioner, som lagar och regler, vilka garanterar ordning och stabilitet i 

samhället. Den kognitiva pelaren härstammar från social psykologi och den normativa innefattar 

sociala värderingar. (Kostova och Zaheer, 1999)  

 

De tre pelarna av den institutionella miljön, reglerande, kognitiv och normativ, varierar i sin 

utformning och förståelsesvårigheten, det vill säga, hur enkelt eller svårt det är för en utomstående 

att tolka dem. Den reglerande domänen är enklast att förstå och tolka, eftersom den består av lagar 

och regler. Den normativa domänen är mer underförstådd, innefattar landets sociala uppbyggnad och 

är svårare för nyanlända att få grepp om. Den kognitiva domänen ligger någonstans mellan den 

reglerande och normativa i frågan om förståelse och tolkningssvårighet. Detta tyder på att den 
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normativa och kognitiva domänen utgör en mycket större utmaning för organisationerna att anpassa 

sig efter. (Kostova och Zaheer, 1999) 

 

Vilka faktorer kan motivera organisationer att anamma standarder och praxis som är utformade av 

andra aktörer? I början av sin livscirkel skiljer sig organisationer och den miljö som de är verksamma 

i avsevärd både mot andra organisationer i samma miljö samt mot andra miljöer i samhället.  När 

olikartade organisationer agerar i samma miljö uppkommer det starka krafter (som kan ha sitt 

ursprung i konkurrensen mellan organisationer, påtryckningar från staten och andra reglerande organ) 

som tvingar dem vara mer lika varandra. De kan ändra sina mål, utveckla ny praxis samtidigt som 

nya organisationer kommer upp på marknaden. Detta agerande leder till en mer strukturerad 

företagsmiljö samt homogenisering av organisationer som verkar i den.  DiMaggio och Powell (1983) 

förklarar det med hjälp av institutionella teorin och en process som kallas isomorfism (isomorphysm) 

som, enligt Hawley (1968), är en process som tvingar en aktör i den aktuella miljön att efterlikna de 

andra aktörer som agerar i samma omgivning. I landet som helhet leder denna process till att de idéer 

och sätt att arbeta som kännetecknar olika organisationer modifieras för att efterlikna varandra och 

den miljö som de agerar i. Denna process kan hjälpa organisationer att få legitimitet, tillgång till alla 

resurser som samhället erbjuder samt förbättra chanser till överlevnad. (DiMaggio och Powell, 1983)  

 

Institutionell isomorfism består, enligt DiMaggio och Powell (1983), av tre mekanismer som driver 

organisationer till att efterlikna varandra: tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. Tvingande 

isomorfism består av formella och informella krafter och innefattar politiska påtryckningar och 

kulturella förväntningar på organisationer. Många gånger kommer organisationsförändringar som 

direkt respons på ändringar i lagstiftningen eller andra föreskrifter, som t ex nya miljöregler, 

revisorskrav i små företag, förändringar i skatteregler. Mimetisk isomorfism härstammar från 

osäkerhet. När organisationer har tvetydiga mål, organisatoriska eller teknologiska problem, lever i 

osäker miljö kan det leda till att de försöker efterlikna andra organisationer som är mer legitima och 

framgångsrika. Normativ isomorfism innefattar alla normativa påverkningar på organisationer och 

individer som utbildning, medlemskap i olika nätverk, inhyrning av experter och konsulter från 

organisationer i samma bransch eller bemanningsföretag. (DiMaggio och Powell, 1983) 

 

Institutionell inflyttande, mimetisk, normativ samt även tvingande beteende påverkar valet av 

redovisningsstandard (Collin et al, 2009). Organisationer övervakar systematiskt sina konkurrenter 

och partner och påverkas av andra kontrollerande organ (Strang och Meyer, 1993).  De känner sig 

tvingade att anamma mängder av olika värderingar och praxis för att efterlikna varandra (DiMaggio 
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och Powell, 1983). Utifrån ovannämnda påståenden och teorier kan ett antal frågor utarbetas som kan 

vara till hjälp för undersökningen av skillnader i redovisningspraxis i två olika länder, Sverige och 

Danmark (Fagerström och Lundh, 2009): 

 

1. Vad är skillnaden i den institutionella miljön i Sverige och Danmark? 

2. Vilka stora nationer eller organisationer har starkt inflyttande på länder i fråga? 

3. Hur mycket påverkar internationella förbindelser dessa länder? 

4. Hur förbindelser mellan dessa två länder påverkar utvecklingen av redovisningspraxis? 

Dagens redovisningsteorier och praxis har inte uppfunnits i något specifik land, utan har spridit sig 

under många år från ett land till ett annat (Carnegie och Nappier, 2002).  De har utvecklats av 

samhället och yrkeskunniga för att kunna tillhandahålla nödvändig information till intressenter. De 

påverkas av ”oskrivna regler” som är en del av samhället och dessa regler har uppkommit genom 

praktisk tillämpning samt institutionella faktorer som råder i landet i fråga. Dessa faktorer och 

kulturella egenskaper varierar från land till land och leder därför till skillnader i redovisningspraxis. 

Extern redovisning regleras även av landets lagstiftning som kan påverkas av ekonomisk situation 

eller andra omständigheter, som till exempel den industriella revolutionen, uppkomsten av aktiebolag 

eller finansskandaler. Vissa länder tillhör den kontinentala gruppen och tillämpar en strikt och 

detaljerad lagstiftning, en så kallad ”code law”, som Tyskland och Frankrike, medan andra länder 

tillhör den anglosaxiska gruppen och föredrar mindre styrning och mer reglering efter rådande praxis, 

en så kallad ”case law”, som Storbritannien och USA. (Haller och Walton, 1998; Artsberg, 2005)  

 

 

  Tidigare forskning 

 

Näsi och Rohde har undersökt teoretisk och praktisk utvecklingen av redovisning och kalkyleringen 

i de nordiska länderna under 1900-talet. En av de viktigaste idéerna som kom till Norden från 

Tyskland handlade om att införa enhetlig redovisningspraxis samt en standard kontoplan. I Sverige 

har arbetet med fastställande av enhetliga principer för fullkostnadskalkylering pågått sedan år 1927, 

då Kungliga nationella skolstyrelsen bad Svenska standardinstitutet att ta fram en enhetlig 

terminologi för fullkostnadskalkylering för att kunna användas i skolor. Nästa steg var att ta fram en 

standard kontoplan. Mekanförbundets standard kontoplan (M-kontoplan), som antogs 1943, har även 

används i andra branscher samt statliga myndigheter. (Näsi och Rohde, 2007) 
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Medan Sverige och Norge redan har introducerat kalkyleringsstandard 1937, liknande debatt satts 

igång i Danmark 1935 i samband med grundandet av Nordisk Tidsskrift for Teknisk Ökonomi. Den 

viktigaste frågan i debatten var standardisering av kalkyleringspraxis. Det fanns två parter i debatten: 

tekniker (experter) och företagsekonomer. Eftersom parterna inte kunde enas blev standardiseringen 

inte av. Som ett led i detta bestämde många danska företag sig för att utveckla en egen kontoplan som 

liknade den tyska och den svenska. (Näsi och Rohde, 2007)  

 

Under 1950- och 1960-talet startade debatten om vilken kalkyleringsmetod som är bäst att tillämpa: 

fullkostnadsmetoden eller bidragsmetoden. M-kontoplan, som användes inte bara i Sverige, utan även 

i Danmark och Finland, passade bra till bägge kalkyleringsmetoder. Även om fullkostnadsmetoden 

var dominerande i Sverige, diskuterades även nya idéer, som användning av den kalkyleringsmetod 

som passar bäst för kalkylobjekten i fråga. (Ask, Ax och Jönsson, 1994) 

 

Debatten, som pågick bland företagschefer i Företagsekonomiska Föreningen i Sverige under 1950-

talet, handlade om fördelningen av fasta kostnader i bland annat prissättnings- och vinstanalyssyfte. 

Argumenten framfördes både för förenkling av industriell bokföring och kalkylering genom att låta 

bli fördelningen av fasta kostnader i många kalkylsituationer, den så kallade direkta metoden, samt 

för den historiska kalkyleringsstandarden och att informationen om fasta kostnader var nödvändig för 

så väl prissättnings- som vinstanalytisk syfte. (Näsi och Rohde, 2007) 

 

Idén om bidragskalkylering kom till Danmark via danska ekonomer, som Pedersen, omkring 1949, 

men det var mest Hansen, Madsen och Worre som utvecklade idén vidare och först introducerade den 

för den danska industrin. Efter sin resa till USA, 1954, ändrade Hansen sin uppfattning om fördelen 

med fullkostnadsmetoden och började propagera för bidragsmetoden istället. Eftersom kalkyleringen 

inte var speciellt utbrett bland danska företag före mitten av 1900-talet, ledde Hansens 

utbildningsinsatser om fördelar med bidragskalkylering till stor spridning av denna metod bland 

danska företag. Hans argument att redovisningssystem ska vara mer flexibla för att kunna ha bättre 

kontroll över kostnader och intäkter, samt att det traditionella synsättet är för komplicerat för danska 

företag, resulterade i att hans version om bidragskalkyleringsmetoden blev dominerande i Danmark 

och började att användas som riktlinje inom redovisningen och finansieringen. (Näsi och Rohde, 

2007) 
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3.3.1 Företagsstorlek 

 

Det förekommer relativt lite diskussioner i forskningslitteraturen om hur begreppet företagsstorlek 

ska definieras. I de flesta tidigare undersökningar inom företagsekonomisk forskning har 

företagsstorleken definierats i termer av antalet anställda. Andra sätt att mäta företagsstorlek är genom 

storleken på verksamheten, det vill säga, omsättningen, produktionsvolymen, försäljningsvolymen, 

antal kunder och balansomslutningen. (Kimberly, 1976) För att kunna bestämma om ett företag är 

stort eller litet måste det finnas andra företag att jämföra det aktuella företaget med. Ett annat problem 

som forskare stöter på när storleken på företag ska mätas är möjligheten att göra samma typ av 

indelning i olika typer av organisationer eller branscher. (Ask och Ax, 1997) Om antalet anställda på 

företag används som den enda måttstocken i en undersökning över företag från flera olika branscher 

kan det vara missvisande med tanke på att ett slakteri med 100 anställda kan anses vara stort, men en 

biltillverkare med 100 anställda kan anses vara liten (Kimberly, 1976). 

 

Flera forskare har observerat en korrelation mellan antal anställda, omsättning och tillgångar 

(Aggarwal, 1979, in Ask och Ax, 1997) samt mellan antal anställda, antal arbetsställen, 

nettotillgångar och omsättning (Child, 1973) i samband med bedömningen av storleken på ett företag. 

Variabler som verksamhetsstorlek och antal anställda är inte nödvändigtvis beroende av varandra – 

det beror på om verksamheten är personalresurskrävande eller är automatiserad (Kimberly, 1976). 

För att storleksindelningen av företag i den här studien ska vara så rätt som möjligt tillämpas viktat 

genomsnitt över antal anställda, omsättningen och balansomslutningen. Detta gör att högteknologiska 

företag, företag i finans och fastighetssektorn och andra stora företag med färre antal anställda 

kommer att bättre kunna jämföras med företag där verksamheten kräver mer personal, tack vare att 

värdet för omsättning och balansomslutningen ska räknas med.  

 

Hur företagsstorleken påverkar val av kalkyleringsmetod diskuteras sällan i forskningslitteratur. 

Kalkylering skiljer sig inte teoretiskt mellan företag i olika storlekar, däremot förväntar sig forskare 

att stora företag i större utsträckning än små företag tillämpar nya och mer sofistikerade 

kalkyleringsmetoder, använder kalkylering i flera delar av redovisningsprocessen, samt bryter ner 

kostnader på mer detaljerad nivå. (Ask och Ax, 1997) 
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3.3.2 Bransch 

 

Enligt kalkyllitteraturen samt forskning om kalkylering ska branschtillhörighet ha påverkan på 

produktkalkylering i ett företag. Kalkylering skiljer sig inte bara bland företag i olika branscher, men 

även företag i samma bransch kan använda sig av olika kalkyleringsmetoder. Det är främst skillnader 

i verksamhetens natur som påverkar produktkalkylering.  Inom forskningen har branschtillhörigheten 

använts främst som urvalskriterium, där, till exempel, endast företag inom en viss bransch har deltagit 

i en studie. Däremot förekommer det sällan studier där det undersöks ett samband mellan 

branschtillhörighet och produktkalkylering. Jämförelsen av befintliga studier försvåras på grund av 

att det saknas en enhetlig branschindelning. (Ask och Ax, 1997) I den här studien ingår företag från 

alla branscher som är listade på Stockholms och Köpenhamns börser för att kunna se samband mellan 

bransch och val av kalkylmetoden som företag tillämpar. 

 

 

3.3.3 Svenska tidigare undersökningar  

 

Syftet med Urban Ask och Christian Axs undersökningen av produktkalkylering i svenska 

verkstadsindustriföretag från 1991 var att skaffa en bredare bild över produktkalkylering i Sverige, 

förändringar som äger rum inom detta område, utvecklingspotential, hinder som bromsar 

utvecklingen samt eventuella framtida planer att börja använda de nya kalkyleringsmetoderna. Svaren 

skulle även analyseras utifrån den pågående debatten om den förlorade relevansen i den traditionella 

produktkalkyleringstekniken. (Ask och Ax, 1992) 

 

I studien deltog 226 företag inom verkstadsindustrin (Urvalet - 257 företag som motsvarar 26,4 % av 

totala populationen på 972 företag, samt bortfall på 31 företag) som valdes ut från Statistiska 

Centralbyråns Företagsregister (BASUN). Företagen var indelade i tre grupper utifrån antal anställda: 

små (50-99 anst.), medelstora (100-499 anst.) och stora företag (500 och fler anst.). 

Verkstadsindustrin kan delas in fem delbranscher: metallindustri, maskinindustri, elektronikindustri, 

transportmedelindustri och industri för foto, ur och optik (instrumentindustri). Undersökningen 

bestod av en enkät med 51 huvudfrågor om företagsbeskrivning, kalkylaspekter samt utvecklingen 

av produktkalkylering som postades till respondenter från mitten på december 1990 till slutet av 

januari 1991. (Ask och Ax, 1997) 

 



 

 

48 

 

En av de mest kontroversiella frågor inom området för kalkylering är vilken kalkylmetod som ska 

användas för att fatta de viktigaste besluten: fullkostnadsmetoden (FK) eller bidragsmetoden (BK). 

Resultatet av undersökningen visar att FK dominerar, men att även BK används. Totalt 90,1 % av 

alla företag i undersökningen använder FK (endast eller i kombination med BK) och 42,1 % använder 

BK (endast eller i kombination med FK). 57,9 % använder endast FK (fullkostnadsmetoden) och bara 

9,9 % av alla företag använder uteslutande BK (bidragsmetoden). Av undersökningen framgår att de 

stora företagen inte litar enbart på BK, utan använder en kombination av FK och BK. Utifrån typen 

av företag, två intressanta upptäckter är värd att nämna, nämligen att 25 % av alla företag i 

instrumentindustrin använder BK, medan ingen av företagen i elektronikindustrin använder endast 

BK. Nedan kan man se en tabell som ger svar på frågan ”Vilken produktkalkyleringsmetod företag 

använder” utifrån företagens storlek(Ask och Ax, 1992): 

 

N=152 (antal 

företag) 

50-99 100-499 500- Totalt 

Fullkostnadskalkyl 59,3% 57,3% 56,0% 57,9% 

Bidragskalkyl 10,2% 13,3% 0 % 9,9 % 

Fullkostnads- och 

bidragskalkyl 

30,5% 29,4% 44,0% 32,2% 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabell 2. Kalkyleringsmetod fördelad på företagsstorlek (Ask och Ax, 1992, p.7, bearbetad). 

 

 

Undersökningen visar att den traditionella kalkylmetoden baserad på fullkostnadskalkylering 

dominerar den svenska industrin. Det största argumentet för användning av bidragsmetoden är att den 

är mer flexibel än fullkostnadsmetoden, medan fullkostnadsmetoden ger ett bättre underlag för 

prisberäkning och andra produktrelaterade beslut (Ask, Ax och Jönsson, 1994). Resultatet av denna 

undersökning visar på en ökad användning av fullkostnadsmetoden jämfört med en tidigare 

undersökning från 1977, där endast 47 % av 1083 små och medelstora svenska företag använde 

fullkostnadsmetoden, 30 % använde fullkostnadsmetoden i kombination med bidragsmetoden (totalt 

77 % använde enbart fullkostnadsmetoden eller i kombination med bidragsmetoden) och 20 % 

använde endast bidragsmetoden (Sveriges Verkstadsförening, 1977, in Ask och Ax, 1992). Resultatet 

av Ask och Axs (1992) undersökning visar att 87 % av företagen använder fullkostnadskalkylen i 

samband med lagervärdering mot 11 % som använder bidragsmetoden (2,4 % använder bägge 

metoder). 80 % använder fullkostnadsmetoden enbart eller i kombination med bidragsmetoden i 

samband med prissättningsbeslut, 80 % - i samband med budgetering, 78 % - i samband med 

nyinvesteringar och 88 % - vid beräkning av produktkostnader för framtida produkter (forskning och 



 

 

49 

 

utveckling). Bidragsmetoden används mest i samband med lönsamhetsuppföljning per kundgrupp/ -

segment (33 %), lönsamhetsuppföljning per marknad (31 %) och lönsamhetsuppföljning per 

produkt/produktgrupp (25 %). Antal företag som använder fullkostnadsmetoden i dessa sammanhäng 

är över 60 %. (Ask och Ax, 1997)  

 

Denna studie bekräftar även resultat från tidigare undersökningar att företag föredrar att använda 

fullkostnadskalkylmetoden i frågor om prissättning, fast den teoretiska ståndpunkten föreslår 

användning av bidragsmetoden. Det är intressant att notera att bidragsmetoden oftast används i 

samband med vinstanalyser istället för att undersöka marginalkostnader. Slutligen kan nämnas att 

bidragsmetoden används endast i begränsad omfattning i kalkylunderlag för beslutsfattningen, 

däremot med fördel i efterkalkyler. (Ask och Ax, 1992) 

 

I studien ”Explaining the choice of accounting standards in municipal corporations: Positive 

accounting theory and institutional theory as competitive or concurrent theories” har Collin, 

Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) undersökt val av redovisningsstandard bland svenska 

myndigheter med hjälp av Positiv redovisningsteori (PAT) och Institutionell teori (IT). Myndigheter 

i Sverige organiserar en del av sin verksamhet i bolag. Dessa bolag hamnar i en grå zon mellan att 

vara privata och följa lagstiftningen för privata företag å ena sidan, och behovet av att följa den statliga 

lagstiftningen å andra sidan. Fast dessa bolag löper ekonomiska risker som vilket företag som helst 

och kan redovisa vinst under några år, är inte deras verksamhetsidé vinstdrivande, enligt den svenska 

statliga lagstiftningen. Statliga bolag måste ha separat redovisning och resurskalkylering. Forskare 

väljer att använda sig av bägge teorier för att få en bredare, mer logisk förklaring till fenomenet. 

Undersökningen utifrån bägge teorier visar att statliga bolag tenderar att välja den ”gamla” 

traditionella redovisningsstandarden. (Collin et al., 2009) 

 

Alnestig och Segerstedt (1996) har undersökt användning av fullkostnads- respektive bidragsmetoden 

bland tio svenska industriföretag. 8 av 10 företag (80 %) använder fullkostnadsmetoden i samband 

med produktkalkylering i dessa företag, vilket ytterligare bevisar fullkostnadsmetodens dominans 

bland svenska, framförallt, industriföretag. (Alnestig och Segerstedt, 1996) 

  

Sammanfattningsvis, visar de tidigare undersökningarna på fullkostnadsmetodens dominans bland 

svenska företag. Enligt Verkstadsföreningens undersökning (1977) föredrar 77 % av alla 

industriföretag fullkostnadsmetoden i kombination med bidragsmetoden (47 % - enbart 

fullkostnadsmetoden). Enligt Ask och Axs (1992) undersökning använder 90,1 % av alla undersökta 
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industriföretag fullkostnadsmetoden, enbart eller i kombination med bidragsmetoden (57,9 % 

använder endast fullkostnadsmetoden). Enligt Alnestig och Segerstedts (1996) undersökning 

använder 8 av 10 svenska industriföretag fullkostandsmetoden. 

 

 

3.3.4 Danska tidigare undersökningar 

 

Två danska undersökningar inom det aktuella ämnet är intressanta att titta närmare på. Syftet med 

Andersen och Rohdes ”Empirisk undersökning av kalkylpraxis” (1994) var att betona vikten av 

produktkalkylering inom olika beslutssituationer samt uppföljning av dessa och att undersöka om den 

internationella debatten har någon effekt på kalkyleringspraxis i Danmark. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av en enkätstudie av de största industriföretag i Danmark som verkar under 

normala marknadsförhållanden. Populationen begränsades till 695 företag, av vilka 118 svar var 

användbara (svarsfrekvens på 17 %). De resultat som är intressant att ta upp är att 2/3 av företag som 

deltog i undersökningen fördelade intäkter per produktgrupp eller order och ungefär lika många - per 

kundgrupp, vilket överensstämmer med den teoretiska ståndpunkten. 6 av 10 företag svarade att 

prissättning av alla typer av produkter var marknadsorienterad, medan endast 1 av 10 svarade att 

priset sätts med hjälp av kostnadskalkyler. (Israelsen et al., 1996)  

 

Förvånansvärt många företag (4 av 10) påstod att de använde sig av fullkostnadsmetoden i samband 

med uppbyggnaden av produktkostnadskalkyler, köpa eller producera själva, investeringskalkyler 

samt budgetkalkyler. Samma antal företag använde fullkostnadsmetoden i efterkalkyler 

(lönsamhetsanalys av produkter och/eller kunder, kostnadskontroll, varulagervärdering). I kalkyler 

ingick alla slags kostnader, även kostnader för avskrivningar.  Resultatet av undersökningen är 

avvikande från rådande danska internredovisningsteorier, men det är en viss minskning jämfört med 

en liknande undersökning i slutet av 1970-talet (Rasmussen et al. 1979) då ungefär hälften av alla 

undersökta företag använde fullkostnadsmetoden. Kostnadsstrukturen spelar en stor roll i 

undersökningen. De produktionsrelaterade rörliga kostnaderna står för över hälften av alla kostnader 

samt avskrivningar står för ca 10 % för 9 av 10 svarade företag. Det faktum att kostnadsstrukturen 

hos de flesta företag i undersökningen består till stor del av produktionsrelaterade rörliga kostnader, 

är risken inte speciell stor att godtycklig fördelning av kostnader skulle spela en avgörande roll för 

kortsiktiga ekonomiska beslut. (Israelsen et al., 1996) 
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Företagen som använder de traditionella fördelningsnycklar som direkt arbetstid eller direkt 

arbetslön, inkluderade även ej produktionsrelaterade rörliga kostnader, som löner till städpersonal 

och reparationer, i kalkylen. Försäljning var den vanligaste fördelningsnyckeln för kostnader som 

marknadsföring, inköp, administration, produktionsutveckling, avskrivningar och finansiella 

kostnader. Även om dessa företag använde sig av volymrelaterade fördelningsgrund enligt ABC-

kalkylmetoden, endast 10 % av tillfrågade företag använde ABC. Ungefär 2/3 delar av tillfrågade 

företag utryckte behovet av förändring i deras användning av produktkalkylering mest på grund av 

ökad konkurrens och ökad automatisering i produktionsprocesser. Eftersom anledningar som ökad 

variation inom produktionen samt ökad andel av fasta kostnader i relation till de totala kostnaderna 

nämndes mindre ofta, borde behovet av förändring av kalkyleringsprocessen bero på beslutsfattarnas 

behov av att ha större insikt i företagets lönsamhet i den ständigt växande konkurrensen. (Israelsen et 

al., 1996) 

 

Sörensen och Israelsens undersökning (1994) ”The diffusion of modern cost management techniques 

in Danish manufacturing companies” riktade sig till företag som deltog i ett antal seminarier om nya 

internredovisningssystem, eftersom forskare ansåg att dessa företag bör vara pionjärer bland danska 

företag vad gäller viljan att använda de nya idéerna i internredovisningen. Syftet med undersökningen 

var att ta reda på hur mycket de större och mest framgångsrika danska industriföretagen använder sig 

av de nya metoderna för kostnadskontroll, som intäkts/kostnadssegment analys, ABC, 

målkostnadskalkylering, strategisk kostnadsanalys och benchmarking. Undersökningsenkäten 

skickades ut till 190 medelstora och stora danska företag från hela det industriella spektrum, varav 

47 svar var användbara, vilket gav svarsfrekvens på 25 procent. Till skillnad från Andersen och 

Rohdes undersökning från 1994, utför 9 av 10 företag en lönsamhetsanalys över produkter och/eller 

kunder med hjälp av en stegkalkyl på en eller flera nivåer (t ex enskilda produkten, produktionsserie, 

produktgruppen, produktionslinje). (Israelsen et al., 1996) En stegkalkyl är en mellanform mellan 

fullkostnads- och bidragskalkyl (Hansson och Nilsson, 1999). 

 

Kostnadsstrukturen i de undersökta företagen bestod av variationen av produktionskostnader, 

försäljnings- och administrativa kostnader. Produktionskostnader bestod till 57 % av direkt material, 

22 % - direkta löner och 21 % - produktionsomkostnader. Intressant att anmärka att var fjärde företag 

hade mer än dubbelt så stora produktionsomkostnader jämfört med direkta löner. Försäljnings- och 

administrativa kostnader uppgick till 15 % av totala omsättningen. Mest användbara 

redovisningssystem var ansvarsredovisning, följd av bidragsredovisning. (Israelsen et al., 1996) 
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Sammanfattningsvis visar bägge undersökningar att danska företag är väldigt marknadsorienterade 

vad gäller prissättning och det speglas även i finansiella rapporter över intäkts- och kostnadsanalys. 

Bidragskalkylen med eventuellt några steg är den mest användbara kalkylmetoden. (Israelsen et al., 

1996) 

 

 

  Undersökningsmodell 

 

För att tydliggöra en sammankoppling mellan teorier, tidigare forskning och den empiri som ska 

undersökas används en undersökningsmodell över de faktorer som påverkar valet av kalkylmetod i 

Sverige och Danmark, se figur 4: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Undersökningsmodellen  

 

 

Resultatet av denna studie kommer att presenteras och analyseras utifrån följande faktorer som kan 

ha påverkan på val av kalkylmetoder i de undersökta företagen: 

 

1. Storlek. Företag kommer att rangordnas efter storlek som mäts genom ett viktat genomsnitt 

av antal anställda, omsättning och balansomslutning. Anledningen till att använda det 

genomsnittliga värdet istället för antalet anställda, är att det kommer att ge mer rättvisande 

bild av hur stora de undersökta företagen är i förhållande till varandra. Eftersom det är företag 

från 10 olika segment/branscher som undersöks kan ett företag med ett visst antal anställa ses 

som stort i ena branschen men liten i den andra. 

Institutionella faktorer 
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2. Bransch. Branschklassificering för varje enskilt bolag framgår från Nasdaqs hemsida samt 

från förteckningen av bolag som Nasdaq börsens statistiska avdelning tillhandahållit på 

begäran. Eftersom det ställs olika krav på kalkylering i företag i olika branschen är det 

intressant att kunna analysera resultatet branschvis. Alla 10 branscher/segment finns 

representerade i urvalet, vilket gör att resultatet av undersökningen kan lättare generaliseras 

till andra företag i Sverige och Danmark. 

3. Institutionella faktorer. Institutionella faktorer som kulturella normer och utbildningsinsatser 

kan ha, enligt tidigare forskning och utbildningslitteratur, stor inverkan på val av kalkylmetod, 

därför kommer studiens resultat att analyseras utifrån dessa faktorer.  

4. Svenska lagar och förordningar.  Externredovisning måste följa lagar och förordningar, men 

även redovisningspraxis har en stor påverkan på företags externa och interna redovisning, 

därför är det viktigt att undersöka lagstiftningens påverkan på val av kalkylmetoder bland 

företag i olika länder.  

 

Alla faktorer som kostnadsstrukturen, grad av diversifiering, internationalisering och 

decentralisering, konkurrens, företagens strategi, ägarförhållanden, IT-utvecklingen och deras 

påverkan på val av kalkylmetod kommer inte att behandlas i denna studie (Ask och Ax, 1997). 

Anledningar till detta är att den valda metoden och studiens tidsram inte ger utrymme för den typen 

av undersökning. En annan typ av undersökning, som en enkätstudie, kvalitativa intervjuer, 

djupgående intervjuer kunde ha belyst dessa faktorer och gett ett fördjupat svar på val av kalkylmetod.   
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4 Empiri 

 

 

I detta kapitel presenteras empiriska data från dokumentstudien av svenska och danska 

årsredovisningar.  

 

 

Den 31 december 2013 fanns det 253 bolag registrerade på Nasdaq Stockholm och 160 – på Nasdaq 

Köpenhamn, totalt 413 bolag. 18 respektive 11 bolag var utländskt ägda samt 2 danska bolag blev 

uppköpta under året. Detta ger en population på 382 bolag: 235 bolag som är registrerade på Nasdaq 

i Stockholm och 147 bolag i Köpenhamn.  

 

Av 235 bolag, som är registrerade på Nasdaq Stockholm, har 156 bolag (66,38 %) angivit i sin 

årsredovisning vilken metod som de använder för värdering av varulager och/eller vilka kostnader 

som ingår i kalkylen för forskning och utveckling. Detta ger ett bortfall på 79 bolag (33,62 %). Dessa 

bolag antingen saknar lager (48 bolag, 20,43 %), eller väljer att inte ange hur de värderar sitt varulager 

(31 bolag, 13,19 %).  Av 156 bolag, som anger den för undersökningen nödvändiga informationen i 

sina årsredovisningar, 43 st. (28 %, eller 18 % av hela populationen) använder bidragsmetoden för 

värdering av varulager, medan 113 bolag (72 % eller 48 % av hela populationen) använder 

fullkostnadsmetoden. Figur 5a illustrerar resultatet av undersökningen bland 235 svenska 

börsnoterade bolag: 
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Figur 5a. Fördelning enligt metod för värdering av varulager bland svenska börsnoterade. 

 

Samma typ av undersökning genomfördes med bolag som är registrerade på Nasdaq börsen i 

Köpenhamn. Av 147 danska börsnoterade företag är det 89 bolag (60,5 %) som anger vilken metod 

som de använder för värdering av sitt varulager. Bortfallet blir 58 bolag (39,5 % av populationen). 

Av dessa är det 53 bolag (36 %) som saknar varulager och 5 bolag (3,5 %) som väljer att inte ange 

vilken metod som används vid värdering av varulagret och/eller immateriella tillgångar. De 89 bolag, 

som anger vilken kalkylmetod de använder vid värderingen av varulager eller vilka kostnader som 

ingår i kalkylen för forskning och utveckling, fördelar sig på följande sätt: 24 bolag (27 % eller 16 % 

av den totala populationen) använder bidragsmetoden, samt 65 bolag (73 % eller 44 % av den totala 

populationen) använder fullkostnadsmetoden. Figur 5b illustrerar denna fördelning: 
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Figur 5b. Fördelning enligt metod för värdering av varulager bland danska börsnoterade bolag. 

 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen utifrån företagens storlek och bransch. 

 

 

 Resultatet av undersökningen utifrån företagsstorlek 

 

Det är intressant att undersöka om det förekommer skillnader i metodanvändning beroende på 

storleken på företag. Alla företag som angav kalkylmetoden i sina årsredovisningar delades in i tre 

grupper: stora bolag, medelstora bolag och små bolag efter ett viktat genomsnitt av antal anställda, 

omsättningen och balansomslutningen. Alla bolag fick en placering efter antal anställda, 

omsättningsstorleken och storleken på balansomslutningen. Företagen rangordnades efter 

medelvärdet av dessa placeringar.  Svenska bolag delades in i tre grupper à 52 bolag (156 bolag/3) 

och danska företag delades in i tre grupper med 29, 31 och 29 bolag i varje (89 bolag/3,). Varje grupp 

blev representerad av företag från olika branscher.    

 

Nedan presenteras två diagram: en som visar val av kalkylmetod bland stora, medelstora och små 

svenska företag som är registrerade på Nasdaq i Stockholm och den andra visar motsvarande 

förhållande bland danska företag som är registrerade på Nasdaq i Köpenhamn (se figur 6a och 6b). 

Som figur 6a visar 83 % av svenska stora företag, 69 % av medelstora och 65 % av små börsnoterade 
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företag föredrar användning av fullkostnadsmetoden. Antal företag som använder sig av 

bidragsmetoden är: 17 %, 31 % och 35 % för respektive stora, medelstora och små företag.  

 

 

 

 

Figur 6a. Val av metod beroende på storlek bland svenska börsnoterade företag.  

 

 

Bland danska börsnoterade företag är situationen liknande, se figur 6b. 83 % av stora företag, 77 % 

av medelstora och 59 % av små företag väljer att använda fullkostnadsmetoden vid värderingen av 

varulager. Användning av bidragsmetoden blir 17 %, 23 % och 41 % för respektive stora, medelstora 

och små företag. 
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Figur 6b. Val av metod beroende på storlek bland danska börsnoterade företag. 

 

 

Fullkostnadsmetoden är dominerande framförallt bland stora och medelstora företag både i Sverige 

och Danmark, men även små företag i bägge länder föredrar användning av fullkostnadsmetoden i 

samband med värderingen av varulager. 

 

 

 

 

 Resultatet av undersökningen utifrån branschfördelning 

 

Beroende på branschen ser förhållande ut på följande sätt bland 156 svenska och 89 danska bolag, se 

figur 7a och 7b. Anledning till att svenska företag tillhörande branschen ”Allmännyttiga tjänster” inte 

finns med i sammanställningen är att det företaget (endast ett företag fanns med i urvalet) inte anger 

kalkyleringsmetod i sin årsredovisning. 
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Figur 7a. Fördelning av kalkylmetoden beroende på bransch bland 156 svenska börsnoterade bolag.  

 

 

 
 

Figur 7b. Fördelning av kalkylmetoden beroende på bransch bland 89 danska börsnoterade bolag.  
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Som det framgår av Figur 7a dominerar fullkostnadsmetoden bland svenska företag i de flesta 

branscher förutom konsumenttjänster, samt situationen inom hälsovård och telekommunikation är 

ganska jämn. Värt att poängtera att alla företag inom råvaruindustri och olja och gas föredrar 

fullkostnadsmetoden och den dominerar stort bland industri- och konsumentvaruproducerande 

företag. 

 

Bland danska företag är situationen delvis annorlunda, se Figur 7b.  Likt svenska företag, dominerar 

fullkostnadsmetoden bland företag i de flesta branscherna förutom konsumenttjänster, allmännyttiga 

tjänster och telekommunikation. De två sistnämnda branscher representeras av endast ett företag var 

och resultatet kan inte ses som särskilt generellbart. Största skillnaden, jämfört med svenska företag, 

ligger bland företag som representerar hälsovård, där alla företag, enligt undersökningens resultat, 

föredrar fullkostnadsmetoden. Även den största delen av teknikföretag använder fullkostnadsmetoden 

i samband med värderingen av varulager. Alla företag inom råvaruindustri samt olja och gas i 

Danmark, liksom i Sverige, anser fullkostnadsmetoden vara ett bättre kalkyleringsalternativ än 

bidragsmetoden, samt dominansen av fullkostnadsmetoden bland konsumentvaruproducerande 

företag är nästan fullständig.  

 

 

 Resultatet av undersökningen utifrån företagsstorlek och bransch 

 

Nedan visas två tabeller som visar fördelningen per bransch bland stora, medelstora och små företag 

i Sverige och Danmark, var för sig.  

 

Bransch Stora bolag (52 st.) Medelstora bolag (52 st.) Små bolag (52 st.) 

FK BK FK BK FK BK 

Ekonomi 6 0 3 1 1 1 

Hälsovård 3 0 1 1 6 8 

Industriverksamhet 17 4 18 4 10 2 

Konsumenttjänster 3 4 3 7 1 1 

Konsumentvaror 7 0 7 0 3 2 

Olja och Gas - - 1 0 1 0 

Råvaror 5 0 1 0 4 0 

Teknik 1 0 2 3 7 4 

Telekommunikation 1 1 - - 1 0 

Totalt antal företag 43 9 36 16 34 18 

FK – fullkostnadsmetod; BK – bidragsmetod 

 

Tabell 3a. Användning av kalkylmetoder bland svenska börsnoterade företag fördelat på bransch och 

storlek (totalt antal företag – 156). 



 

 

61 

 

 

Som resultatet i Tabell 3a visar förekommer det vissa skillnader i användning av kalkylmetoder 

mellan företag i olika branscher i storleksgrupper. Det är i genomsnitt större dominans av 

fullkostnadsmetoden bland stora och medelstora företag än bland små företag i Sverige, förutom 

industriföretag, där procentuell användning av fullkostnadskalkylering är ungefär lika (stora bolag - 

81 %, medelstora bolag - 82 % och små bolag – 83 %), samt i råvarusektorn och olja och gas, där 

fullkostnadsmetoden dominerar fullständigt. Det framgår en tydlig skillnad i metodanvändning bland 

konsumentvaruproducerande företag, där alla stora och medelstora företag i studien använder 

fullkostnadsmetoden, medan bland små företag är användning av bidragsmetoden större. Bland 

företag i teknik och telekommunikationsbranschen används bägge metoder ungefär lika mycket, men 

med en viss betoning på fullkostnadsmetoden. Bland företag i ekonomi och hälsovård segmenten 

används bägge metoder, men det syns tydlig skillnad mellan stora företag, där alla stora företag i 

undersökningen använder fullkostnadsmetoden, och medelstora och små företag där fördelningen 

mellan två metoder är ganska jämn. Konsumenttjänstesektorn är det område där användning av 

bidragsmetoden är större bland stora och medelstora företag, eller lika – bland små företag. 

 

Nedan följer en sammanställning över fördelningen av kalkylmetoder bransch och storlek bland 

danska företag: 

Bransch Stora företag (29 st.) Medelstora företag (31 st.) Små företag (29 st.) 

FK BK FK BK FK BK 

Allmännyttiga 

tjänster 

- - 0 1 - - 

Ekonomi 0 1 1 0 2 0 

Hälsovård 8 0 2 0 6 0 

Industriverksamhet 9 2 7 3 4 5 

Konsumenttjänster 0 1 3 3 1 5 

Konsumentvaror 5 0 7 0 2 1 

Olja och Gas 1 0 - - - - 

Råvaror 1 0 1 0 1 0 

Teknik - - 3 0 1 1 

Telekommunikation 0 1 - - - - 

Totalt antal företag 24 5 24 7 17 12 

 
FK – fullkostnadsmetod; BK - bidragsmetod 

 

Tabell 3b. Användning av kalkylmetoder bland danska börsnoterade företag fördelat på bransch och 

storlek (totalt antal företag – 89). 
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Fullkostnadsmetoden dominerar stort bland danska stora och medelstora börsnoterade företag, medan 

dominansen är mindre bland små börsnoterade företag, se tabell 3b. Liksom bland svenska 

industriföretag, dominerar fullkostnadsmetoden även bland danska börsnoterade industriföretag, där 

82 % av stora företag och 70 % av medelstora företag använder denna metod, medan bland små 

industriföretag är användning av bidragsmetoden något större. Hälsovård, konsumentvaror, råvaror 

samt olja och gas är de branscher där alla företag i alla tre storleksgrupper, förutom ett mindre 

konsumentvaruproducerande företag, använder fullkostnadsmetoden. Konsumenttjänster är en 

bransch där bägge metoder används ungefär lika mycket bland stora och medelstora företag, men 

bidragsmetoden är klart dominerande bland små konsumenttjänsteproducerande företag. Bland 

företag inom ekonomi branschen, som angav kalkyleringsmetod i sina årsredovisningar, används 

fullkostnadsmetoden bland medelstora och små, medan ett större företag föredrar användning av 

bidragskalkyler.   
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5 Analys och slutsatser 
 

________________________________________________________________________________ 

 

I början av detta kapitel analyseras empiriska data från dokumentstudien av svenska och danska 

årsredovisningar med utgångspunkten i undersökningsmodellen. I slutet av kapitel presenteras 

reflektion över undersökningsmodellen, slutsats och förslag till fortsatt forskning.  

 

 

I kapitel 3.4 presenterades undersökningsmodellen bestående av följande variabler: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Undersökningsmodellen  

 

Resultatet av undersökningen, som presenterades i kapitel 4 Empiri, kommer att analyseras utifrån 

storlek, bransch, institutionella faktorer och lagar och förordningar.  

 

 

 Företagsstorlekens påverkan på valet av kalkylmetod  

 

Enligt tidigare undersökningar som presenterades i kapitel 3.3.3 och 3.3.4 dominerade 

fullkostnadsmetoden bland de största svenska industriföretagen, medan mer än hälften av de största 

danska industriföretagen föredrog bidragsmetoden. Resultatet av denna studie visar på att 

fullkostnadsmetoden dominerar både bland svenska och danska börsnoterade företag: 72 % av 

svenska börsnoterade företag, som har varit föremål för undersökningen och angivit i sina 
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årsredovisningar vilken metod de använder för värdering av varulager, och 73 % av danska företag 

använder fullkostnadsmetoden i den externa redovisningen. Bidragsmetoden används av 43 % 

svenska respektive 24 % danska företag, se tabell 4 nedan (antal företag samt procent):  

 

 Sverige (156 företag) Danmark (89 företag) 

 Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl 

Stora företag 43 (83 %) 9 (17 %) 24 (83 %) 5 (17 %) 

Medelstora företag 36 (69 %) 16 (31 %) 24 (77 %) 7 (23 %) 

Små företag 34 (65 %) 18 (35 %) 17 (59 %) 12 (41 %) 

Totalt 113 (72 %) 43 (28 %) 65 (73 %) 24 (27 %) 

 

Tabell 4. Val av kalkylmetod fördelat per storlek bland svenska och danska företag.  

 

Fullkostnadsmetoden dominerar bland företag i alla storlekar, framförallt - bland stora företag, där 

andel av svenska och danska företag som använder denna metod i extern redovisning är lika och 

ligger på 83 %, se tabell 4. Eftersom det är framförallt stora och medelstora börsnoterade företag som 

agerar på större marknader, som den nordiska och internationella marknaden, är behovet av att 

harmonisera redovisningen stort. Börsnoterade företag bevakas ständigt av massmedia, befintliga och 

potentiella investerare, både i det egna landet och i omvärlden. De blir ständigt jämförda med 

varandra, vilket leder till behovet av att ha liknande principer i extern redovisningen. Affärsmiljön 

har förändrats för de flesta företag under senaste tiden.  Ökad global konkurrens, avreglering, 

minskade kostnader i samband med informationshantering, kundernas krav på större 

produktvariationer och anpassning, uppkomsten av integrerade informationsdatabaser, den 

internationella debatten kring utvecklingen av produktkalkylering har bidragit till att, framförallt, 

stora företag har sett över sina produktkalkyleringssystem och implementerat mer sofistikerade 

redovisnings- och kalkyleringssystem. (Drury och Tayles, 2005) En annan förklaring till en så stor 

användning av fullkostnadsmetoden bland stora företag kan vara att 21 av 52 (40 %) svenska och 11 

av 24 (46 %) danska stora börsnoterade företag är verksamma inom industri branschen, där 

användning av fullkostnadsmetoden är väl utbredd.  

 

I Andersen och Rohdes undersökning från 1994, som handlade om användning av produktkalkyler 

bland de 118 största danska industriföretagen, har de kommit fram till att fyra av tio företag använder 

sig av fullkostnadskalkyler vid olika typer av besluts- och uppföljningssituationer. Den här studien 

visar att drygt åtta av de tio största danska börsnoterade företagen använder sig av 

fullkostnadskalkylering i extern redovisningen. Detta är en fördubbling jämfört med tidigare resultat. 

Bland industriföretag är användning av fullkostnadskalkylering vid värdering av varulager bland de 
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största danska företagen 82 %. Den stora minskningen i användning av bidragsmetoden kan bero på 

att de stora moderna industriföretagen använder högteknologiska automatiserade processer, som 

kräver färre antal arbetare och vilket leder till att andelen direkt lön minskar i förhållande till 

omkostnaderna (indirekta kostnaderna). När andel direkta kostnader minskar i förhållande till den 

totala kostnadsmassan blir fullkostnadskalkylen mer lämplig att använda än bidragskalkylen. (Ask 

och Ax, 1997) 

 

År 1977 genomförde Sveriges Verkstadsförening en undersökning bland 1 083 små och medelstora 

företag för att ta reda på om antalet företag som använder bidragsmetoden ökar eller minskar (Ask 

och Ax, 1992). Nedan presenteras en sammanställning över alla tre undersökningarna, där endast små 

och medelstora företag ingår, se tabell 5: 

 

 År 1977 / 1083 

företag 

År 1991 / 127 

företag 

År 2013 / 114 

företag (hela 

populationen) 

År 2013 / 60 

företag (endast de 

företag som anger 

kalkylmetod) 

Fullkostnadsmetod 47,0 % 58,3 % 34,2 % 65 % 

Bidragsmetod 20,0 % 11,8 % 18,4 % 35 %  

Fullkostnads- och 

bidragsmetod 

30,0 % 29,9 % - - 

Metoden anges ej 3,0 % - 47,4 % - 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabell 5. Produktkalkyleringsmetod bland små och medelstora svenska företag åren 1977, 1991 och 

2013 (Ask och Ax, 1992, p. 9, bearbetad). 

 

Det redovisas två kolumner för år 2013. Anledning till detta är att denna undersökning är en 

dokumentstudie av årsredovisningar till skillnad från Sveriges Verkstadsföreningens (1977) och Ask 

och Axs (1992) undersökningar, då en enkät postades till respondenter, följd av telefonintervjuer. 

Som det framgår av näst sista kolumnen i tabellen, nästan hälften av alla små och medelstora 

börsnoterade svenska företag anger inte vilken kalkyleringsmetod de använder i samband med 

värderingen av varulager. Detta ger ett snedvridet resultat, därför, i den sista kolumnen, tas endast de 

företag med som anger kalkylmetod i sin årsredovisning.  

 

Som tabell 5 visar, minskar antalet företag som använder enbart bidragsmetoden eller i kombination 

med fulkostnadsmetoden sedan 1977 från 50 % till 41,7 % år 1991 och till 35 % år 2013. Det 

överensstämmer med Ask och Axs tankar kring utvecklingen av bidragsmetoden (Ask och Ax, 1997). 

Antalet företag som använder enbart fullkostnadsmetoden eller i kombination med bidragsmetoden 
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ökar från 77 % år 1977 till 88,2 % år 1991. Sedan är det en minskning med 23 % till år 2013. Detta 

kan bero på att bortfallet bland små och medelstora företag i undersökningen är stort (47,4 %), vilket 

i sin tur kan förklaras med att 30 av 114 företag saknar lager eftersom de tillhör branschen ”Ekonomi”. 

En annan förklaring kan vara att företagen i två tidigare undersökningar tillhör Industriverksamhet, 

där fullkostnadsmetoden är klart dominerande (se även resultatet av denna studie, figur 7a).  

 

Ytterligare en förklaring till den procentuella minskningen i användning av fullkostnadsmetoden kan 

vara att, historiskt sett, har industriföretagen varit en stor och viktig del av Sveriges näringsliv, men 

under senare tid har andelen industriföretag minskat till fördel för tjänstesektorn. Enligt 

Tillväxtverkets statistik över små och medelstora svenska företag år 2014, står företag inom Juridik, 

vetenskap och teknik, Handel och Bygg för mer än hälften av alla företag i Tillväxtverkets 

undersökning (Tillväxtverket, 2014). Handelsföretag är ett typexempel på företag som använder 

bidragsmetoden och denna metod förekommer även bland teknikföretag, vilket överensstämmer med 

resultatet av denna studie. 

 

 

 Branschens påverkan på valet av kalkylmetod 

 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen bland alla svenska och danska börsnoterade företag, 

som har angivit i sina årsredovisningar vilken kalkylmetod de använder i externredovisning, fördelat 

per bransch, se tabell 6 (antal företag samt procent):  

 

 Sverige (156 företag) Danmark (89 företag) 

 Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl 

Allmännyttiga tjänster - - 0   1 (100 %) 

Ekonomi 10 (83 %)  2 (17 %)  3 (75 %) 1 (25 %) 

Hälsovård 10 (53 %)  9 (47 %)  16 (100 %) 0 

Industriverksamhet 45 (82 %) 10 (18 %) 20 (67 %) 10 (33 %) 

Konsumenttjänster  7 (37 %) 12 (63 %)  4 (31 %)  9 (69 %) 

Konsumentvaror 17 (89 %)   2 (11 %) 14 (93 %) 1 (7 %) 

Olja och Gas    2 (100 %) 0    1 (100 %) 0 

Råvaror  10 (100 %) 0   3 (100 %) 0 

Teknik 10 (59 %) 7 (41 %) 4 (80 %)   1 (20 %) 

Telekommunikation 2 (67 %) 1 (33 %) 0     1 (100 %) 

Totalt antal bolag 113 (72 %) 43 (28 %) 65 (73 %) 24 (27 %) 

 

Tabell 6. Val av kalkylmetod fördelat per bransch bland svenska och danska företag. 
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Som det framgår av tabell 6 föredrar alla råvaruföretag samt företag tillhörande olja och gas 

branschen, både i Sverige och Danmark, fullkostnadsmetoden i sin externredovisning. En av 

anledningar till det kan vara att dessa företag agerar på en internationell marknad och kravet från 

olika intressenter att kunna jämföra företagens redovisning är väldigt stort. Detta leder till behovet att 

harmonisera sina redovisningspraxis samt att följa internationella standarder och praxis. (Haller och 

Walton, 1998) En annan anledning kan vara att en stor andel av produktionskostnader i dessa 

branscher är kostnader för forskning, utveckling samt andra indirekta kostnader, vilket gör att 

fullkostnadsmetoden, där även indirekta kostnader ingår, är mer lämplig att använda (Hertenstein och 

Platt, 2000). 

 

Majoriteten av industri- och konsumentvaruproducerande företag i Sverige och Danmark föredrar 

fullkostnadsmetoden. För att kunna jämföra olika företag och deras produktionskostnader är 

noggrann fördelning av omkostnader nödvändig. Det ska vara möjligt att se, exempelvis, i vilken typ 

av utrustning produkterna bearbetas. Om det inte framgår av kalkylen kan produktionskostnader inte 

bedömas korrekt. (Ask och Ax, 1997) Industriföretag ingår oftast långsiktiga relationer med sina 

leverantörer, kunder och partners. För att kunna fatta rätta beslut ur tillverknings- och 

marknadsperspektiv bör fasta kostnader ingå i kalkylen. (Cooper och Kaplan, 1988)  

 

Alla företag inom hälsovård och nästan alla teknik företag i Danmark föredrar fullkostnadsmetoden. 

Fördelningen av kalkylmetoder bland svenska företag är mer lika. Anledningar till denna skillnad kan 

vara skillnader i verksamhetens natur, globaliseringsprocessen som har gjort att dessa företag kan ha 

större andel av internationellt kapital än svenska företag och valde direkt att anpassa sig till de 

internationella redovisningsstandarderna. (Artsberg, 1998; Fagerström och Lundh, 2006; Nielsen, 

Jacobsen och Melander, 2009)  

 

Drygt 60 % av svenska och danska konsumenttjänsteföretag föredrar att använda bidragsmetoden.  

Anledning till detta kan vara att företag i denna bransch är arbetsintensiva och andelen direkta 

kostnader, som direkt lön, är stor i förhållande till den totala kostnaden. Stort och varierat antal 

produkter och tjänster, hög omsättning av dessa produkter och tjänster leder till att användning av 

fullkostnadsmetoder kan ses som väldigt tidsineffektiv och opraktisk. Bidragsmetoden passar bättre 

i sådana situationer. Det stämmer med Drurys och Tayles (2005) antagande om att ju mer 

kundanpassade produkter som ett företag producerar, desto mindre komplex kalkyleringssystem 

behöver företaget ha.  
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 Storlekens och branschens påverkan på valet av kalkylmetod 

 

Vidare är det intressant att undersöka hur resultatet av undersökningen fördelar sig mellan företag i 

olika storlekar och branscher i Sverige och Danmark. Nedan presenteras fördelningen av 

kalkylmetoden bland största företag i alla branscher i Sverige och Danmark:  

 

 Sverige (52 företag) Danmark (29 företag) 

 Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl 

Ekonomi 6 0 0 1 

Hälsovård 3 0 8 0 

Industriverksamhet 17 4 9 2 

Konsumenttjänster 3 4 0 1 

Konsumentvaror 7 0 5 0 

Olja och Gas - - 1 0 

Råvaror 5 0 1 0 

Teknik 1 0 - - 

Telekommunikation 1 1 0 1 

Totalt antal bolag 43 (83 %) 9 (17 %) 24 (83 %) 5 (17 %) 

 

Tabell 7a. Val av kalkylmetod fördelat på bransch bland stora svenska och danska företag.  

 

Det framgår tydligt av tabellen 7a att både de svenska och danska största börsnoterade företagen 

föredrar användning av fullkostnadsmetoden. Förutom industriföretag är det företag inom hälsovård, 

konsumentvaror och råvaruindustri som tydligt föredrar fullkostnadsmetoden.  Av de tre sistnämnda 

branscherna använder alla de största svenska och danska börsnoterade företagen, som ingår i denna 

studie, fullkostnadsmetoden. En av anledningarna till detta kan vara att, enligt flertalet forskare, 75-

90 % av den totala produktkostnaden är kostnader för forskning och utveckling (Hertenstein och Platt, 

2000). Eftersom ovannämnda branscher lägger mycket resurser på forskning och produktdesign, kan 

det vara nödvändigt att även inkludera dessa omkostnader i sina kalkyler. Indirekta kostnader 

(omkostnader) i dessa branscher står för en betydande del av den totala kostnaden för produkterna 

samt att långsiktigheten är väldigt viktig, därför är fullkostnadsmetoden mer lämplig att använda i 

kalkylerings sammanhang i dessa typer av företag. Det är intressant att notera att alla sex stora företag 

inom ekonomibranschen använder fullkostnadsmetoden i samband med kalkylering av kostnader för 

forskning och utveckling, eftersom företag inom denna bransch (banker och stora investmentbolag) 

oftast saknar varulager. Anledning till detta kan vara vikten för dessa företag att kunna bli jämförda 

med konkurrerande företag inom samma bransch på den inhemska och internationella marknaden.  
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Globaliseringen har bidragit till att Danmark från att vara ett småföretagar- och jordbruksland 

förvandlades till ett land som välkomnar utländska investeringar samtidigt som danska företag 

expanderar utomlands. Under 1990-talet var jordbruk och fiske Danmarks största industrier, men 

under de senaste decennierna har olja och naturgas hittats i den danska delen av Nordsjön. Tidigare, 

när landets redovisning reglerades med hjälp av Aktiebolagslagen, var syfte med 

redovisningsrapporterna att tillgodose producenternas behov. På grund av förändringar i 

företagsklimat och uppkomsten av nya företag inom branscher som olja och gas, samt en övergång 

från Aktiebolagslagen till Årsredovisningslagen har behovet av finansiella rapporter förändrats. 

(Fagerström och Lundh, 2006) Idag ska rapporterna och årsredovisningen tillgodose både interna och 

externa, danska och utländska intressenternas behov. Det kan vara anledningen till skiftningen från 

bidragsmetoden till fullkostnadsmetoden bland danska, framförallt, stora och medelstora företag.  

 

Användning av kalkylmetoder bland medelstora företag i Sverige och Danmark fördelar sig på 

följande sätt:  

 

 Sverige (52 företag) Danmark (31 företag) 

 Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl 

Allmännyttiga tjänster - - 0 1 

Ekonomi 3 1 1 0 

Hälsovård 1 1 2 0 

Industriverksamhet 18 4 7 3 

Konsumenttjänster 3 7 3 3 

Konsumentvaror 7 0 7 0 

Olja och Gas 1 0 - - 

Råvaror 1 0 1 0 

Teknik 2 3 3 0 

Telekommunikation - - - - 

Totalt antal bolag 36 (69 %) 16 (31 %) 24 (77 %) 7 (23 %) 

 

Tabell 7b. Val av kalkylmetoden fördelat på bransch bland medelstora svenska och danska företag. 

 

Som tabell 7b visar dominerar fullkostnadsmetoden bland medelstora företag både i Sverige och 

Danmark, fast inte i lika stor utsträckning som bland de stora företagen. Industribranschen domineras 

fortfarande av fullkostnadskalkylering, men det är Konsumentvaror och Råvaror som har fullständig 

dominans av fullkostnadsmetoden i bägge länder, precis som bland stora företag. 

Konsumenttjänsteproducerande företag i Danmark använder bägge metoder lika mycket, medan i 

Sverige är det klart fler företag som använder bidragsmetoden bland medelstora företag. Situationen 
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ser olika ut även bland företag i Teknik branschen: fullkostnadsmetoden dominerar i Danmark, medan 

i Sverige är användning av bidragsmetoden större. Skillnader inom branschen beror främst på 

skillnader i verksamhetens natur. Alla börsnoterade företag på OMX Nasdaq Nordic är fördelade på 

10 segment/branscher. Variationer i företagens natur, verksamhetsinriktning, marknad, 

kostnadsstruktur, produktsammansättning och många andra faktorer spelar, naturligtvis, väldigt stor 

roll i val av kalkyleringsmetod som företagen använder inom sin externa och interna redovisning.  

 

Dominansen av fullkostnadskalkylering är minst bland små börsnoterade företag både i Sverige och 

i Danmark, se tabell 7c. En av förklaringarna till den lägre procentuella användningen av 

fullkostnadskalkylering bland små företag kan vara att antalet industriföretag bland mindre 

börsnoterade bolag inte är så stort och att företag från andra branscher, som konsumenttjänster, 

hälsovård och teknik, är högt representerade bland mindre börsnoterade företag. 

 

 Sverige (52 företag) Danmark (29 företag) 

 Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl Fullkostnadskalkyl Bidragskalkyl 

Ekonomi 1 1 2 0 

Hälsovård 6 8 6 0 

Industriverksamhet 10 2 4 5 

Konsumenttjänster 1 1 1 5 

Konsumentvaror 3 2 2 1 

Olja och Gas 1 0 - - 

Råvaror 4 0 1 0 

Teknik 7 4 1 1 

Telekommunikation 1 0 - - 

Totalt antal bolag 34 (65 %) 18 (35 %) 17 (59 %) 12 (41 %) 

 

Tabell 7c. Val av kalkylmetoden fördelat på bransch bland små svenska och danska företag. 

 

Som det framgår ur tabellen 7c dominerar fullkostnadsmetoden bland svenska små industriföretag, 

medan danska företag föredrar bidragsmetoden. Anledning till danska industriföretagens 

metodanvändning kan vara den tradition som har funnits i landet före uppkomsten av stora 

internationella företag, dvs. att bidragsmetoden har varit dominerande under många decennier 

(Fagerström och Lundh, 2006). Dominansen av fullkostnadsmetoden inom råvaruindustri är 

fullständig även bland små bolag i bägge länder, däremot är användningen av fullkostnadsmetoden 

bland konsumentvaruföretag knappt större än bidragsmetoden, vilket skiljer sig väldigt mycket från 

kalkylmetodanvändning bland stora och medelstora företag inom samma bransch. Förklaring till detta 

är troligtvis en stor skillnad i produktsammansättning samt antal kostnadsbärare och kostnadsslag i 

ett mindre konsumentvaruföretag jämfört med ett större företag (Ask och Ax, 1997).   
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Resultatet av den här studien visar på en väsentlig förändring bland danska företag och även viss 

förändring bland svenska företag jämfört med tidigare undersökningar. I undersökningen som Ask 

och Ax har presenterat 1992 var det 90 % av 152 svenska industriföretag med över 50 anställda som 

använde fullkostnadsmetoden (enbart eller i kombination med bidragsmetoden) och 42 % som 

använde bidragsmetoden (enbart eller i kombination med fullkostnadsmetoden) för att fatta viktiga 

beslut. En tredje del av de undersökta företagen använde sig av bägge metoderna. Endast ca 10 % av 

alla företag använde enbart bidragsmetoden och ca 58 % - enbart fullkostnadsmetoden. (Ask och Ax, 

1992) 

 

För att bättre kunna jämföra Ask och Ax undersökning från 1992 med den här studien har alla svenska 

företag i studien grupperats om storleksmässigt enligt antal anställda. Till skillnad från Ask och Ax 

undersökningen har inte den här studien uppgifter om huruvida företag använder både fullkostnads- 

och bidragsmetoden. Detta beror på att Ask och Ax använde sig av enkätutskick och telefonintervjuer, 

medan den här studien är en dokumentstudie av årsredovisningar för börsnoterade företag. Om 

resultaten av bägge undersökningar jämförs är det intressant att konstatera att 83 % av de största 

industriföretag (över 500 anställda), 67 % av de medelstora (mellan 100-499 anställda) och 88 % av 

de små industriföretagen (0-99 anställda) i den här studien använder fullkostnadsmetoden i extern 

redovisningen. Om alla företag ska räknas ihop ligger användning av fullkostnadsmetoden på 82 %. 

Det är en minskning med 8 % jämfört med Ask och Ax undersökning (90 %). Om resultatet av Ask 

och Ax undersökning bryts ut per storleksgrupp, är användning av fullkostnadsmetoden följande: 

stora företag – 100 %, medelstora – 87 % och små – 90 % (se: Tabell 2 Kalkyleringsmetod fördelad 

på företagsstorlek). Användning av fullkostnadsmetoden är 17 % respektive 20 % och 2 % större än 

vad resultatet av denna studie visar. Tabellen nedan illustrerar dessa resultat mer tydligt. Eftersom ett 

stort antal företag i Ask och Ax undersökningen använder sig av olika metoder för att fatta olika typer 

av beslut och därmed räknas som att de använder bägge metoder har dessa siffror inkluderats i 

procentsats för både FK och BK. 
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 Stora företag (500- anst.) Medelstora företag (100-

499 anställda) 

Små företag (0-99 

anställda) 

 FK BK FK BK FK BK 

Denna 

undersökning, 

55 industri- 

företag 

83 % 17 % 67 % 33 % 88 % 12 % 

Ask och Ax 

undersökning, 

152 företag 

100 % 44 % 87 % 43 % 90 % 41 % 

FK= fullkostnadsmetoden; BK= bidragsmetoden 

Summan i Ask och Axs undersökning är mer än 100 % eftersom flera företag använder bägge metoder. 

Tabell 8. Jämförelse av resultat mellan denna studie och Ask och Axs (1992) undersökning avseende 

användning av fullkostnads- respektive bidragsmetoden (antal företag i procent). 

 

En av frågorna i Ask och Axs undersökning (1992) handlade om behovet av förbättring i 

kalkyleringspraxis. Nästan 54 % av små eller medelstora företag som endast använde bidragskalkylen 

ansåg en övergång till fullkostnadskalkylen eller en introduktion av denna metod som en betydande 

förbättring i sin kalkyleringsprocess. Av de företag som använder bägge metoder, var det nästan 14 

% som övervägde att överge bidragsmetoden eller minska dess användning. (Ask och Ax, 1992) Som 

Tabell 8 visar, har användning av bidragsmetoden minskat bland företag i alla tre storlekar. Detta kan 

bero på att företag, framförallt tillverkande företag, är i behov av ett ekonomisystem som uppfyller 

de krav som kalkylering och internredovisning ställer på dem, nämligen varulagervärdering, underlag 

för beslutsfattning, planering, kontroll och resultat utvärdering (Johnson och Kaplan, 1991). För att 

kunna uppfylla alla dessa krav kan ett företag skaffa olika redovisningssystem för olika ändamål. Det 

kan upplevas som krångligt och tidskrävande. De flesta företag använder ett ekonomisystem för att 

tillgodose alla dessa krav. Stor del av informationen som används för finansiell redovisning används 

även i samband med internredovisningsbeslut. Minskad andel av kostnader för direkt lön och ökad 

andel omkostnader i förhållande till den totala kostnaden leder till att fullkostnadsmetoden blir mer 

lämplig att använda. (Brierley, Cowton och Drury, 2010; Ask och Ax, 1992) 

 

 

 Institutionella faktorers påverkan på kalkylmetod 

 

Redovisningspraxis är en reflektion av kulturella, sociala, ekonomiska och politiska värderingar av 

samhället där denna praxis används (Baladouni, 1977). Skillnader i redovisningspraxis speglar 

skillnader i underliggande ekonomiska, politiska och sociala värderingar i de samhällen som dessa 
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praxis tillämpas, medan likheter i redovisningspraxis speglar sammanstrålning av sådana värderingar 

(Da Costa, Fisher och Lawson, 1980). Snabba förändringar i världen leder till att länder som liknar 

varandra och delar samma värderingar, som ekonomisk tillväxt, social jämlikhet, politiska och 

mänskliga rättigheter, bildar kulturella öar och anammar varandras sätt att hantera olika frågor (Strang 

och Meyer, 1993). Nordiska Rådet var ett utmärkt exempel på hur länder med liknande värderingar 

samarbetar. De nordiska länderna gjorde, till exempel, ett försök att harmonisera 

redovisningsstandarder för att underlätta både för företag och investerare i dessa länder. 

Harmonisering av redovisningsstandard och praxis i Sverige och Danmark leder, i sin tur, till 

användning av liknande kalkyleringsmetoder bland företag med liknande storlek och bland företag 

som är verksamma i samma bransch. Resultatet av denna studie visar på en tydlig förändring i valet 

av kalkylmetoden bland danska industriföretag, där användning av fullkostnadsmetoden har ökat i 

mycket stor utsträckning sedan Andersen och Rohdes (1994) undersökning för 20 år sedan. Det 

framgår av studiens resultat att användning av fullkostnadsmetoden bland största industriföretag i 

Sverige och Danmark ligger på samma höga nivå (81 % respektive 82  %), vilket stödjer teorier om 

behovet av att harmonisera redovisningsstandard och praxis mellan olika länder och att, framförallt, 

stora internationella företag väljer att tillämpa liknande redovisningspraxis i externredovisningen. 

Institutioner som IASC och senare IASB, EU och OECD har haft betydande roll i arbetet med 

harmonisering av redovisningsstandarder mellan olika länder. (Haller och Walton, 1998) Detta är ett 

exempel på tvingande isomorfism, där påtryckningar från formella organisationer, politiska beslut, 

krav från aktieägare och andra intressenter tvingar företag att tillämpa linkande praxis i sin 

redovisning och rapportering (DiMaggio och Powell, 1983).  

 

När olikartade organisationer verkar i samma miljö blir de tvingade, enligt isomorfismen, att vara 

mer likartade. Organisationer, som i början av sin livscykel är olika i flera avseende kommer till slut 

att efterlikna varandra i många avseenden, när de agerar i liknande omgivning eller närliggande 

branscher. Detta gäller både organisationer från samma land och även från olika, oftast närliggande 

länder, som Sverige och Danmark. (DiMaggio och Powell, 1983) Nära kontakt och handel mellan 

organisationer gör att de börjar tillämpa liknande redovisningspraxis och använda samma 

kalkyleringsmetoder i intern- och externredovisningen. Det framgår tydligt av resultatet i denna studie 

att företag som är verksamma i samma bransch som råvaror, olja och gas, konsumentvaror, 

industriverksamhet, ekonomi och konsumenttjänster använder samma metod för värdering av 

varulager fast de kommer från två olika länder. Det stödjer DiMaggio och Powells (1983) påstående 

att normativ isomorfism kan få organisationer i samma bransch eller nätverk att börja anamma 

liknande praxis och efterlikna varandra i andra avseenden.  Endast företag som är verksamma inom 
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telekommunikation i Sverige och Danmark föredrar att använda sig av olika kalkylmetoder, vilken 

kan förklaras av den historiskt olika synen på redovisningen, där Sverige ligger närmare de 

kontinentala länderna än Danmark och har mer strikt och detaljerad lagstiftning än den danska 

lagstiftningen.   

 

 

 Lagstiftningens påverkan på val av kalkylmetod 

 

På 1960-talet utryckte de nordiska länderna en önskan om att harmonisera sina 

redovisningsstandarder och i april 1969 publicerade det Nordiska Rådet ett nytt gemensamt förslag 

till Aktiebolagslagen. Varje land, Danmark år 1969, Finland 1969, Norge 1970 och Sverige 1971, 

producerade sin version av den föreslagna lagen avseende normer och innehåll i finansiella rapporter 

(Aisbitt, 2002), men regler för beräkning, rapportering och offentliggörande av finansiell information 

lämnades för diverse nationella organ att utarbeta. Från att vara väldigt flexibel, med endast några 

klausuler och kompletteringsregler redovisningsregelverk i Anglosaxisk tradition (Fagerström och 

Lundh, 2006) har dansk lagstiftning och Aktiebolagslagen blivit väl anpassad till det gemensamma 

förslaget som Nordiska Rådet har gett ut. Den nya lagen kräver att alla aktiebolag förbereder, 

reviderar och publicerar finansiella rapporter, vilket också förtydligas i danska Bokföringslagen från 

1990. (Agami och Monsen, 1995)   

 

Svensk och dansk redovisningsstandard har kommit mycket närmare varandra och på grund av bägge 

ländernas inträde i EU ska redovisningsstandard vara anpassad även till EU:s direktiv och standarder 

som utarbetas av IFRS (International Financial Reporting Standards) och IAS (International 

Accounting Standards). Enligt svensk, dansk samt EU och IAS: regelverk ska en koncern presentera 

konsoliderade redovisningsrapporter, redovisningsregler för konsolidering är lika, hantering av 

kostnader för forskning och utveckling är likadan och dessa kostnader kan skrivas av direkt eller 

periodiseras så länge FoU kan tillföra mervärde för företaget. Däremot regler för avskrivning av 

goodwill vid företagsförvärv skiljer sig något åt och är längre i Sverige. Svenska och danska företag 

ska ange den redovisningspraxis som företagen tillämpar vid framställning av finansiella rapporter 

samt ändringar i redovisningsmetoder om sådana förekommer, för att underlätta jämförelse med 

föregående år. Svenska företag ska även ange metoden för avskrivning av varulager i sina 

årsredovisningar. (Agami och Monsen, 1995) Det framgår tydligt av resultatet i denna studie att 

majoriteten av danska, framförallt större företag använder fullkostnadsmetoden istället för 

bidragsmetoden som ett led i harmoniseringen av redovisningspraxis. Stora, börsnoterade företag är 
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ett ständigt föremål för granskning av internationella investerare, aktieägare, experter och andra 

intressenter och blir tvingade att anamma internationella redovisningsregler och praxis för att klara 

av denna granskning. Användning av fullkostnadsmetoden däremot har minskat något bland mindre 

svenska företag. Det kan förklaras med att Sverige, som historiskt sett har varit ett land med en 

kontinental redovisningstradition och präglats av nedskrivna lagar och regler samt starka band mellan 

redovisning och beskattning, har närmat sig Danmark och resten av EU. EU:s medlemsländer ska 

följa IAS och IFRS regelverk som ges ut av IASB (International Accounting Standard Board) som är 

ett oberoende organ för standardisering av redovisningsfrågor med säte i London, och som, till viss 

del, har påverkats av Anglosaxisk redovisningstradition som saknar starka band mellan redovisning 

och beskattning. (Fagerström och Lundh, 2006) 

 

Det förekommer diskussioner bland forskare huruvida harmonisering av redovisningsstandarder 

mellan länderna är möjligt eller till och med nödvändigt på grund av ländernas olika kulturella, 

sociala, ekonomiska och rättsliga miljöer. Andra forskare tar ett pragmatiskt ställningstagande och 

förespråkar harmonisering av redovisningsstandarder. De anser att harmonisering av standarder, till 

att börja med på den regionala nivån och senare även globalt, leder till att multinationella företags 

finansiella information går att jämföra vilket är nödvändigt för att investerare ska kunna hitta de bästa 

investeringarna på den globala marknaden. (Agami och Monsen, 1995) Som den här studien har visat 

har användning av fullkostnadsmetoden ökat hos danska företag i alla storlekar, men framförallt bland 

stora och medelstora företag och är fortfarande klart dominerande bland stora och medelstora svenska 

företag, vilket kan förklaras med de jämförelsekraven som de stora multinationella företagen har på 

sig. 

 

 

 Reflektion över undersökningsmodellen 

 

I kapitel 3.4 presenterades undersökningsmodellen som låg till grund för analysen av de faktorer som 

påverkar valet av kalkylmetoden bland börsnoterade företag i Sverige och Danmark. Nedan kommer 

en reflektion över faktorer som ingick i undersökningsmodellen och om dessa har haft påverkan på 

valet av kalkylmetoden i de två länderna.  
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5.6.1 Storlek 

 

Det förekommer ganska få diskussioner i tidigare forskning huruvida storleken på företag påverkar 

valet av kalkyleringsmetoden. Däremot har företagsstorlek fungerat som urvalskriterium i tidigare 

forskning och i litteratur. Det finns en antydan att större företag i större omfattning än små kalkylerar 

produktionskostnader som ett led i budgetarbetet, har fler nedbrytningsled av kostnadsställen och 

bättre, mer rutinmässig uppföljning av förkalkyler (Johansson och Samuelson, 1992). Större företag 

har oftast bredare och mer varierande aktiviteter kring produktutveckling som leder till nya, 

innovativa produkter, de har större och mer diversifierad kundkrets än mindre företag och kan behöva 

mer komplexa kalkyleringssystem för att kunna beräkna kostnadsförbrukning för mängder av 

kostnadsobjekt (Drury och Tayles, 2005). Som denna studie visar, förekommer det tydliga samband 

mellan storlek på företag och val av kalkyleringsmetod. Dominansen av fullkostnadsmetoden är klart 

störst bland de största börsnoterade företagen i bägge länder och avtar sedan i takt med att storleken 

på företag minskar.  

 

 

5.6.2 Bransch 

 

Det framgår tydligt av resultatet i denna studie att branschtillhörigheten spelar en mycket stor roll i 

valet av kalkylmetoden och fördelningen av kalkylmetoden mellan olika branscher bland 

börsnoterade företag i Sverige och Danmark är förhållandevis lika.  Bland svenska börsnoterade bolag 

är fullkostnadsmetoden dominerande för företag i alla branscher förutom ”Konsumenttjänster” där 

12 företag av 19 använder bidragsmetoden samt ”Hälsovård” där fördelningen har varit ganska lika. 

Bland industriföretag är det 82 % av alla företag, konsumentvaruföretag – 89 % och bland råvaru- 

och olja och gas producenter är det alla företag, som har varit föremål för denna undersökning, som 

använder fullkostnadsmetoden i samband med varulagervärderingen. Undersökning av danska 

företag visar på liknande resultat. 67 % av danska industriföretag föredrar fullkostnadsmetoden och 

alla undersökta företag inom ”Hälsovård”, ”Olja och Gas” och råvaruindustrin. Bidragsmetoden är 

dominerande bland företag inom ”Konsumenttjänster”, ”Allmännyttiga tjänster” och 

”Telekommunikation”. I likhet med svenska företag dominerar fullkostnadsmetoden bland företag 

inom ”Konsumentvaror”, ”Ekonomi” och ”Teknik”.  
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5.6.3 Institutionella faktorer 

 

I dagens samhälle, med multinationella företag utspridda över hela världen, är harmoniseringen av 

redovisningsstandarder ett ganska vanligt fenomen. Det är ett resultat av spridningen av ekonomiska 

idéer via utbildningsinsatser, konferenser, ekonomiska tidskrifter, ekonomiska, institutionella och 

politiska påtryckningar. Nordiska företag är idag en del av den globala företagsvärlden och spelar en 

aktiv roll i utvecklingen av homogeniseringsprocessen, vilket speglas i studiens resultat där 

redovisningspraxis avseende kalkylmetodanvändning vid värdering av varulager i börsnoterade 

företag i Sverige och Danmark har kommit mycket närmare varandra. (Näsi och Rohde 2007) 

 

5.6.4 Lagar och förordningar 

 

Idén om att harmonisera redovisningsstandarder mellan de Nordiska länderna föddes redan på 1960-

talet. Nordiska Rådets publikation av nytt förslag till Aktiebolagslagen samt Sveriges och Danmarks 

inträdde i EU skyndade på harmoniseringen av redovisningsregler. Enligt EU:s regler ska alla 

börsnoterade företag inom EU från och med räkenskapsåret 2005 tillämpa redovisningsstandard som 

är utfärdat av International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting 

Standards (IAS) (Lingblom och Nyberg, 2009), vilket tydligt återspeglas i studiens resultat där en 

stor majoritet av danska företag använder fullkostnadsmetoden, jämfört med Andersen och Rohdes 

undersökning från 1994 där majoriteten av industriföretagen föredrog bidragsmetoden.   

 

 

 Slutsats 

 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilken kalkylmetod, fullkostnads- eller 

bidragsmetoden som är den dominerande inom externredovisningen i Sverige och Danmark. Som 

resultatet av studien visar dominerar fullkostnadsmetoden bland svenska och danska börsnoterade 

företag i alla storlekar och nästan alla branscher men framförallt, bland stora och medelstora företag. 

Detta är en förändring jämfört med vad tidigare danska undersökningar har visat, då bidragsmetoden 

var den dominerande kalkylmetoden bland danska industriföretag. Bland svenska företag är 

situationen ganska lika tidigare undersökningen av verkstadsindustriföretag med över 50 anställda 

(Ask och Ax, 1992), men med en viss minskning av användning av fullkostnadsmetoden bland 

mindre börsnoterade företag. 
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Vidare analyserades resultatet av studien med hjälp av undersökningsmodellen avseende vilka 

faktorer som har påverkat valet av kalkylmetod i Sverige och Danmark. De förklaringsvariabler som 

valdes ut var:  

 

 Storlek 

 Bransch 

 Institutionella faktorer  

 Lagar och förordningar 

 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet från studien fördelat per respektive variabel. 

 

5.7.1 Storlek 

 

Det har diskuterats ganska lite bland forskare huruvida storleken på företag påverkar olika aspekter 

av produktkalkylering. Däremot riktar sig forskarna i tidigare undersökningar till företag av 

betydande storlek. Diskussioner om hur kalkyleringen påverkas i mindre företag förekommer ytterst 

sällan. Det mest förekommande antydandet bland forskare är att stora företag i större utsträckning än 

små företag kalkylerar produktkostnader som ett led i budgeteringen, kan ha mer noggrann och 

detaljerad fördelning av omkostnaderna, kan ha mer rutinmässig uppföljning av förkalkyler genom 

att den utförs i redovisningssystemen. (Ask och Ax, 1997) 

 

Resultatet av denna studie visar att storleken på företag spelar roll vid användandet av kalkylmetod. 

Den totala användningen av fullkostnadsmetoden minskar med minskning av storleken på företag 

och är minst bland små börsnoterade företag, både i Sverige och Danmark. Användning av 

fullkostnadsmetoden inom företag i olika storlekar men inom samma bransch avtar i vissa länder men 

ökar i andra länder i samband med att storleken på företag minskar. Till exempel användning av 

fullkostnadsmetoden bland stora industriföretag i Danmark är 82 %, medelstora industriföretag – 70 

% och små industriföretag – 44 %. Motsvarande användning bland svenska industriföretag är: stora 

företag – 81 %, medelstora – 82 % och små – 83 %. Situationen är motsatt när det gäller företag inom 

Hälsovård. Alla danska företag i den här studien använder fullkostnadsmetoden, medan fördelningen 

bland svenska företag är: stora företag - 100 %, medelstora - 50 %, och små – 43 %.  Det är tydliga 

skillnader mellan dessa två länder, vilket kan bero på de andra två förklaringsvariabler: institutionella 

faktorer och lagstiftning.  
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5.7.2 Bransch 

 

Enligt resultatet av denna studie, spelar bransch en avgörande roll i valet av kalkylmetoden. Förutom 

Industriverksamhet, där fullkostnadsmetoden traditionellt dominerat och fortsätter att göra så, är det 

fullständig dominans av fullkostnadsmetoden inom extern redovisning för företag inom Råvaror, Olja 

och Gas, Konsumentvaror, Hälsovård (Danmark) och Ekonomi (Sverige). Däremot företag inom 

Konsumenttjänster föredrar bidragsmetoden i bägge länder, vilket kan förklaras med att 

handelsföretag som tillhandahåller mängder av varor och som dessutom ständigt förändrar sitt 

sortiment finner det opraktiskt, tidskrävande och kostsamt att tillämpa fullkostnadsmetoden i sin 

redovisning. 

 

En del forskare har argumenterat för en ökad användning av bidragskalkylen i framtiden på grund av 

ökad andel av fasta kostnader i produktionen (Ask och Ax, 1992), men antal företag med 

kostnadsfördelning som skiljer sig från de traditionella industriföretagen, ständigt växer. Hälsovård 

och företag inom teknik är ett exempel på branscher där andel av indirekta fasta kostnader spelar en 

mycket större roll än tidigare (Davila, 2012). Trots den ständigt ökade automatiseringen i 

produktionen, visar denna studie på en ökad användning av fullkostnadsmetoden bland danska 

börsnoterade företag och bland små svenska börsnoterade företag noteras endast en marginell 

minskning.  

 

 

5.7.3 Institutionella faktorer 

 

Institutionella faktorer som ekonomisk utveckling, tradition, kultur, utbildning samt politisk 

inflyttande formar redovisningspraxis och har påverkan på valet av kalkylmetod, vilket kan spåras i 

externredovisningen. Ett exempel är företag inom industribranschen, där Sverige har lång tradition 

med stora företag inom metallindustri, pappersindustri och transportindustri bland vilka 

fullkostnadsmetoden har historiskt sett dominerat. Danmarks historia har präglats av 

jordbruksföretag, fiskenäring, små verkstäder och handelsföretag, där traditionen av 

bidragskalkylering historiskt sett varit stark. Flera olika faktorer som ökad global konkurrens, 

standardiserade redovisningssystem, ökad status av multinationella företag, växande global konsult- 

och utbildningsverksamhet leder till ständigt ökade likheter i redovisningspraxis i olika länder och 



 

 

80 

 

bland olika företag inom samma land.  (Granlund och Lukka 1998) Denna utveckling stödjer 

DiMaggio och Powells (1993) teori om att organisationer strävar att efterlikna varandra. Eftersom 

kalkylpraxis påverkas av den miljö som den verkar i, är internationaliseringen av den kulturella och 

ekonomiska miljön, som har pågått sedan 1970-talet, påverkar kalkylpraxis i de flesta länderna. 

Multinationella företag önskar en likartad redovisning i de länder som de verkar i samt effektivitet 

och smidighet i sina internationella affärer. (Haller och Walton, 1998). Arbetet med harmoniseringen 

av, bland annat, kalkylpraxis har pågått från olika håll för att underlätta verksamheten för 

multinationella företag, internationella kreditgivare och aktieägare. International Accounting 

Standards Committee (bytte namn till IASB 2001) grundades 1973 för att förbättra och harmonisera 

redovisning och kalkylering mellan olika länder, men har störst inflyttande i de utvecklade 

västländerna. IASB:s tolkningskommitté består främst av representanter från anglosaxiska länder, 

vilket påverkar kommitténs inriktning. Från och med slutet av 1990-talet tillåter de stora kontinentala 

länderna, som Tyskland och Frankrike, sina stora företag att använda IASB:s regler i sin redovisning 

och kalkylering. Svenska Redovisningsrådet har utgått från IASB:s rekommendationer i sin 

normgivning, liksom danska företag är tvungna att följa de internationella reglerna. (Artsberg, 2005) 

Dessa förändringar tillsammans med ökad ekonomisk utveckling, uppkomsten av nya typer av 

företag, förändrade krav från interna och externa intressenter inom det egna landet och utanför, har 

lett till förändringen av redovisningspraxis, även inom kalkylområdet, både i Danmark – mot en ökad 

användning av fullkostnadskalkyler och i Sverige – mindre användning av fullkostnadsmetoden till 

fördel för bidragsmetoden bland mindre företag, framförallt inom tjänstesektorn. 

 

 

5.7.4 Lagar och förordningar 

 

Redovisning och kalkylering skiljer sig mellan olika länder, eftersom den är en social konstruktion 

som är formad av samhället och följer dess evolution (Haller och Walton, 1998). Historisk utveckling, 

företagsklimat, krav från samhällets intressenter, kultur och traditioner påverkar och utvecklar 

redovisningsregler och praxis (Fagerström och Lundh, 2006). Denna utveckling påverkas även 

genom vilken eller vilka typer av företagsformer som är de vanligaste i det specifika landet, vilken 

finansieringsform är den mest utbredda bland företag i landet och samhällets syn på öppenhet (Haller 

och Walton, 1998). Danmark har länge varit jordbruks- och småföretagarland till skillnad från Sverige 

som länge har haft stora multinationella industri- och tillverkningsföretag samt utbredd råvaruindustri 

(Fagerström och Lundh, 2006; Artsberg, 1998). Denna skillnad samt skillnader i lagstiftningen 
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mellan Danmark, vars redovisningslagstiftning och kalkylpraxis överensstämmer mest med den 

anglosaxiska traditionen, och är, historiskt sätt, mindre reglerad än den kontinentala traditionen, som 

står för mer strikt och reglerad lagstiftning och beskriver mest den svenska redovisningen (Haller och 

Walton, 1998; Artsberg, 1998) kan vara förklaringar till skillnader i redovisningspraxis inom 

kalkylering som har funnits mellan Danmark och Sverige. 

 

Efter att ha insett hur mycket gemensamt de nordiska länderna har, kulturellt och ekonomiskt, har det 

skett flera försök, sedan 1960-talet, att harmonisera Aktiebolagslagar i dessa länder. Det har 

upprättats organ, som Nordiska rådet, för att utveckla redovisningsstandard i gemensam riktning med 

andra nordiska länderna och även resten av världen. Bägge ländernas inträde i EU har påskyndat 

harmoniseringen av redovisningsstandarder och kalkylpraxis.(Agami och Monsen, 1995) EU:s 

medlemsländer ska följa EU:s lagstiftning och införa EU:s direktiv som, till exempel, fjärde EU-

direktivet som sätter redovisningsnormer och kalkylpraxis. En annan normgivare, IASB arbetar, 

bland annat, med standardisering av redovisningsregler för små och medelstora företag, vilket 

påverkar kalkylpraxis. (Marton, 2005) Det framgår tydligt av resultatet i denna studie, att svensk och 

dansk redovisnings- och kalkylpraxis kommer närmare varandra och andra, framförallt, europeiska 

länder.   

 

 

 Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom det har bedrivits förhållandevis lite forskning kring frågor om jämförelse av 

internredovisningens praxis bland europeiska länder (Brierley, Cowton och Drury, 2010), är denna 

studie intressant att ta del av. Tidigare undersökningar om användning av kalkylmetoder handlade 

främst om företag inom industribranschen medan den här studien undersöker alla börsnoterade 

företag i Sverige och Danmark som är indelade i 10 segment/branscher. Studien har kommit fram till 

intressanta resultat som att användning av bidragsmetoden i Danmark har minskat till fördel av 

fullkostnadsmetoden och att denna metod dominerar både i Danmark och Sverige, sett över alla 

storlekar och branscher tillsammans. Däremot visade studien att användning av kalkylmetoden skiljer 

sig mellan olika branscher i Sverige och Danmark. Användning av kalkylmetoden inom branscher, 

som Råvaror, Konsumentvaror samt Olja och Gas visade på exakt samma resultat, både i Sverige och 

Danmark, medan andra branscher, som Hälsovård, visade på helt olika resultat.  
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Studien bekräftar den teoretiska ståndpunkten att redovisningsteorier, standard och kalkylpraxis har 

förflyttat sig mellan länderna. Både Sveriges och Danmarks redovisningspraxis och kalkylpraxis samt 

regelverk har anpassat sig till EU:s regelverk och de internationella bestämmelserna och trenderna. 

Användningen av kalkylmetoden i externredovisningen bland danska börsnoterade företag har 

skiftats från bidragsmetoden till fullkostnadsmetoden, samtidigt som svenska, framförallt mindre 

börsnoterade företag tar del av vissa förenklingar och lättnader i regelverket som anpassning till 

IASB:s och EU:s rekommendationer och standarder innebär. 

 

Kalkylens huvuduppgift är att tillgodose beslutsfattare med relevant kostnadsinformation för att 

kunna hantera objektets kostnader och hela företagets aktiviteter på ett så effektivt sätt som möjligt 

(Drury och Tayles, 2005). Det skulle vara intressant att undersöka om vissa branscher använder bägge 

metoder och i så fall vilka kalkyleringsmetoder används i vilka beslutssituationer. Kvalitativ 

forskningsmetod skulle vara mer lämplig för en sådan typ av undersökning och urvalet kan behöva 

begränsas till att antingen undersöka stora, medelstora eller små företag eller att välja ett antal 

branscher, till exempel, konsumenttjänster och hälsovård.  
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