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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, VT 2008, Baltic Business School vid Högskolan i 
Kalmar 
 
Titel: Är kalkyleringssystemet tillförlitligt? - En fallstudieliknande undersökning av ett 
tillverkande företag 
 
Författare: Peter Almqvist, Marco Iu och Andreas Persson 
 
Handledare: Thomas Karlsson 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att kritiskt granska uppdragsgivarens kalkyleringssystem, för att 
komma fram till om kalkyleringssystemet är tillförlitligt och därefter ge rekommendationer på 
hur kalkyleringssystemet kan förbättras. 
 
Metod: I metodkapitlet motiverar vi vårt tillvägagångssätt. Vi anser att ett deduktivt 
förhållningssätt lämpar sig bäst för vår undersökning och vi använder oss av en kvalitativ 
undersökningsmetod. Intervjuerna som vi har haft har varit av semistrukturerad och 
ostrukturerad karaktär. 
  
Teori: I teorikapitlet förklarar vi bland annat vad kalkyler är och vad de används till. Därefter 
presenterar vi de vanligaste traditionella kalkylmetoderna. Vi använder kritiken som riktas 
mot de traditionella kalkyleringsmetoderna för att kunna analysera eventuella brister på 
uppdragsgivarens kalkyleringssystem. 
         
Empiri: Empirin består av det datamaterial vi har samlat på oss under intervjuerna hos 
uppdragsgivaren. Här får läsaren förståelse för uppdragsgivarens verksamhet samt hur deras 
kalkyleringssystem fungerar. Vidare redogör vi för vilka förutsättningar som råder i 
uppdragsgivarens bransch och vilka problem uppdragsgivaren har. 
  
Slutsats, analys och rekommendationer: I slutsatsen sammanfattar vi de viktigaste 
resultaten vi har kommit fram till i vår analys. I vår analys påstår vi att uppdragsgivarens 
kalkyleringssystem inte är tillförlitligt. Den största orsaken till vårt påstående är att 
kalkyleringssystemet i stor utsträckning använder sig av tid som fördelningsnyckel. Faktum är 
att uppdragsgivaren är osäker på om tidsåtgången för de olika operationerna verkligen 
stämmer. Uppdragsgivaren är orolig för att detta kan ge upphov till en felaktig 
kostnadsfördelning. Vi ger även rekommendationer till vad uppdragsgivaren borde göra för 
att öka tilliten till deras kalkyleringssystem. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi avslutar uppsatsen med tre stycken förslag till vidare 
forskning: 

• Förse uppdragsgivaren med en produkt- och kundlönsamhetsanalys. 
• Har liknande tillverkningsföretag samma problem när det gäller kostnadskontroll? 
• Framtagande av en optimal konkurrensstrategi åt uppdragsgivaren. 
 

Nyckelord: Kalkyleringssystem, tillförlitlighet, traditionell kalkylering, kritik, 
kostnadskontroll
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel redogör vi för vad vi avser att forska, varför vi anser forskningen är 

intressant samt vad vi hoppas på kommer att bli vårt bidrag till kunskapsmassan. Vår 

intention med detta första kapitel är att förse läsaren med en större insikt i vår 

undersökningsproblematik samt att legitimera forskningens relevans. 

 

1.1 Bakgrund 

Utveckling och avveckling av produkter grundar sig på företagens kalkyler över deras 

produkters tillverkningskostnad. En felaktig kalkylering leder till att företag grundar sina 

beslut på felaktig information. Detta ökar därmed sannolikheten att företag får en felaktig 

uppfattning om lönsamheten både på produkter och på kunder. (SAM, 1993) 

 

En stor del av den ovannämnda problematiken grundar sig, menar SAM (1993), på att företag 

tillämpar allt för traditionella kalkyleringsmetoder i deras affärssystem. Dessa traditionella 

principer är utvecklade utifrån en företagssituation där de direkta kostnaderna helt klart 

dominerade över de indirekta kostnaderna. Genom dagens ökade grad av automatisering råder 

oftast det motsatta förhållandet. Andelen indirekta kostnader är numera större. Med andra ord 

har den traditionella kostnadsredovisningen förlorat en del av sin relevans, mycket på grund 

av förändrade kostnadsstrukturer i företagen. Därmed kan det finnas behov av att förnya 

företagens kalkyleringsmetoder efter de villkor som råder idag. I artikeln ”You need a new 

cost system when…” (Cooper, 1989) hävdar författaren att företag bör ändra sina 

kalkyleringssystem vart tionde år för att försäkra sig om att beslutsfattare har en god 

kostnadskontroll. 

 

Vi anser att det är av yttersta vikt för företag att utveckla träffsäkra kalkyleringssystem för att 

identifiera vilka produkter och kunder som är lönsamma respektive olönsamma. Det är först 

när dessa är identifierade som företaget effektivt kan allokera sina resurser för att maximera 

sin lönsamhet. 
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1.2 Problemdiskussion 

Problemet som vi studerade var i form av en fallstudieliknande undersökning av ett verkligt 

företag. Uppdraget hittade vi på www.xjobb.nu. Företaget som beskrivs i uppgiften kommer 

vi härmed av sekretesskäl att beteckna som uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren är ett 

tillverkande företag i södra Sverige och ingår i en internationell koncern. I dagsläget har 

uppdragsgivaren 65 stycken anställda på den aktuella filialen i södra Sverige och där 

tillverkas över 300 stycken standardprodukter. 

 

Uppdragsgivarens problem är att trots rådande högkonjunktur ligger deras nuvarande 

vinstmarginal endast på 2 %. En bidragande faktor till denna låga vinstmarginal tros bland 

annat vara ett allt för brett produktsortiment. Det verkar finnas en dålig arbetsvana hos 

uppdragsgivaren. Istället för att övertala kunder att köpa existerande produkter, anpassar de 

sig efter kunders begäran och utvecklar nya produkter. Detta faktum, plus att uppdragsgivaren 

har bristande kunskap angående deras produkters och kunders verkliga lönsamhet, får följder 

som låg vinstmarginal samt utrymmesproblem i samband med lagerhanteringen. 

 

Uppdragsgivaren använder sig av ett traditionellt kalkyleringssystem och vi inom gruppen 

frågade oss hur rättvist detta system fördelade verksamhetens kostnader. Därmed kände vi att 

första steget var att förstå det nuvarande kalkyleringssystemet. Sedan i steg två analyserade vi 

systemet och utvärderade dess för- och nackdelar. Slutligen lade vi fram förslag på eventuella 

förändringar som kunde vidtas för att förbättra det nuvarande kalkyleringssystemet. Meningen 

med denna tre-stegiga arbetsprocess och vår forskning var främst att öka uppdragsgivarens 

kunskap om deras egna kalkyleringssystem.   

 

Extra roligt tyckte vi i gruppen att uppsatsen var i form av en fallstudieliknande undersökning. 

Detta gav oss möjligheten att praktiskt tillämpa våra teoretiska färdigheter på ett verkligt 

företagsproblem samt att resultatet av vårt arbete skulle kunna komma till nytta för 

uppdragsgivaren. Denna koppling mellan teori och praktik är något som vi efterfrågat länge 

och samtliga gruppmedlemmar välkomnade den utmaning som uppsatsen innebar. 
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1.3 Problemformulering 

Huvudproblem: 

Är uppdragsgivarens nuvarande kalkyleringssystem tillförlitligt? 

 

Delproblem: 

Vilka brister finns i det nuvarande kalkyleringssystemet? 

Vilka är de positiva aspekterna på det nuvarande kalkyleringssystemet? 

Kan uppdragsgivarens nuvarande kalkyleringssystem användas för att upprätta en tillförlitlig 

produkt- och kundlönsamhetsanalys? 

 

1.4 Syfte  

Vi har i och med denna uppsats åskådliggjort samt beskrivit uppdragsgivarens nuvarande 

kalkyleringssystem på ett överskådligt och pedagogiskt sätt. Vi anser det som viktigt att alla 

inom ledningsgruppen ska ha en god förståelse över hur deras kalkyleringssystem fungerar. 

Det utgör nämligen beslutsunderlag för företeelser såsom företagets prissättning, val av 

produkter och kunder, lönsamhetsanalyser på kunder och produkter etcetera. Att 

ledningsgruppen faktiskt har denna förståelse är extra viktigt eftersom företaget har kommit in 

i ett kritiskt skede där ledningsgruppen måste agera för att företaget ska kunna överleva på 

lång sikt. Därför är det viktigt att ledningsgruppen tar rätt beslut nu. Beslutsfattandet kan inte 

enbart grundas på kalkyleringssystemet, men det är ett mycket viktigt verktyg. Besluten som 

ledningen tar får självfallet ekonomiska konsekvenserna för verksamheten. 

Kalkyleringssystemet utgör en utav de viktigaste grundpelarna för ledningens beslutsfattande 

och därmed även för styrningen av verksamheten. 

  

Vårt arbete att undersöka kalkyleringssystemets tillförlitlighet menar vi är en viktig och 

grundläggande pusselbit för uppdragsgivarens väg till en slutgiltig lönsamhetsanalys av deras 

kunder och produkter. Har uppdragsgivaren inte ett tillförlitligt kalkyleringssystem blir 

lönsamhetsanalysen missledande och därmed kan felaktiga beslut tas, vilket kan få förödande 

konsekvenser. 
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Syfteformulering 

Uppsatsens syfte är att kritiskt granska uppdragsgivarens kalkyleringssystem, för att komma 

fram till om kalkyleringssystemet är tillförlitligt. Därefter ger vi rekommendationer på hur 

kalkyleringssystemet kan förbättras. 

 

1.5 Avgränsning 

Uppdragsgivaren hade från början önskemål om att vi skulle göra en komplett kund- och 

produktlönsamhetsanalys. Detta fann vi dock omöjligt att göra på ynka tio veckor, då varken 

vi eller uppdragsgivaren var säkra på att deras nuvarande kalkyleringssystem var tillförlitligt. 

Vi framförde vårt förslag till uppsatsens syfte för ledningsgruppen. Efter lite betänketid fick 

vi fullt stöd för vårt förslag. Den efterfrågade lönsamhetsanalysen kan uppdragsgivaren själv 

göra i ett senare skede, alternativt vara en annan forskningsgrupps undersökningssyfte, när vi 

med hjälp av uppdragsgivaren fastställt kalkyleringssystemets tillförlitlighet. Med detta sagt 

avgränsar vi vår forskning till att enbart undersöka uppdragsgivarens kalkyleringssystem och 

därmed kommer vi att avgränsa oss ifrån uppdragsgivarens budgetarbete och prognosarbete. 

 



Inledning 
___________________________________________________________________________ 

5 
 

1.6 Disposition 

Här nedan redogör vi för uppsatsens disposition samt åskådliggör för hur de olika kapitlen är 

relaterade till varandra.  

 

 
Figur 1.1 Visar uppsatsens disposition (egen modell) 

  

Inledning 

I detta inledande kapitel beskriver vi lite övergripande om uppdragsgivaren situation samt vårt 

syfte med uppsatsen. Syftet har sedan speglat de metoder vi använt oss av, den teoretiska 

referensramen och slutligen den empirin vi samlat in. I och med att vi valt en deduktiv ansats 

har även teorin spelat stor roll för hur vi analyserade vår empiri i analysen. 

  

Metod 

I detta kapitel redogör vi för vilka forskningsmetoder som finns och vilka metoder vi har valt. 

Vidare har vi motiverat våra valda forskningsmetoder samt belyst forskningens brister i kritik-

avsnittet. Meningen med detta kapitel har varit att övertyga läsaren om att vår forskning 

präglats av en hög grad av reliabilitet samt validitet.   
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Teori 

I teori-kapitlet redogör vi för vår teoretiska referensram. Med en deduktiv ansats prövas de 

existerande teorierna med verkliga situationer och därmed styr teorin tolkningen av det 

insamlade datamaterialet. Därför är det viktigt för läsaren att veta vilka teorier vi har använt 

oss av. Exempelvis undersöker vi saker som:  

Vet verkligen uppdragsgivaren vad deras produkter kostar att tillverka?  

Hur pass väl stämmer kritiken mot traditionella kalkyleringssystem på uppdragsgivarens 

kalkyleringssystem?  

 

Empiri 

I detta kapitel behandlar vi de mest väsentliga delarna av det datamaterial vi erhöll från 

uppdragsgivaren. Vi ansträngde oss för att vara så objektiva som möjligt i denna redogörelse. 

Vår intention var att empirin skulle vara så omfattande att läsaren själv skulle kunna analysera 

och forma sin egen åsikt. Därmed skulle läsaren själv kunna avgöra ifall denne instämmer 

med våra gjorda analyser eller inte. 

  

Analys 

I detta kapitel beskriver vi våra viktigaste forskningsresultat som analysen av vårt 

datamaterial ledde till. Här besvarar vi även vårt huvudproblem som vi tog upp i 

problemformuleringen samt motiverar varför vi gjort denna bedömning.  

  

Rekommendationer 

Utifrån vår analys ger vi ett antal rekommendationer som uppdragsgivaren kan använda sig av 

för att förbättra sitt kalkyleringssystem. 

  

Slutsats 

Här sammanfattar vi hela vår forskningsprocess samt trycker lite extra på de analyser vi vill 

att läsaren ska komma ihåg efter att ha läst vår uppsats. Slutligen ger vi förslag på vidare 

studier. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel redogör vi för den strategi och det angreppssätt vi valt för att försäkra oss och 

läsaren om en forskning präglad av objektivitet, reliabilitet, validitet och tillförlitlighet. 

Samtidigt påstår vi att vårt medvetna val av metod gjort vårt arbete tidseffektivt. Vidare tar vi 

även upp kritik mot våra valda källor och mot vår forskningsstrategi.   

 

2.1 Metodval 

Vi valde att bedriva forskningen utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, med en deduktiv 

ansats med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi. I kapitlet beskriver vi lite övergripande 

vad dessa begrepp innebär samt motiverar för våra valda metoder. 

 

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vilken teoretisk ståndpunkt som forskare utgår ifrån är relevant för att kunna förklara 

företeelser som exempelvis varför forskaren bedriver studien, vad forskaren anser är 

genomförbart samt motivera forskarens valda metoder. En forskares teoretiska ståndpunkt ska 

därmed avslöja hur forskaren ser på verkligheten och sin egen roll som beskrivare av 

verkligheten (Bell & Bryman, 2005). Inom samhällsekonomisk forskning existerar det två 

huvudkategorier av forskare; hermeneutiker och positivister. Bell & Bryman beskriver 

hermeneutiker som språkfokuserad, eftersom de anser att språket är nyckeln till kunskap om 

människans inre. Den hermeneutiska undersökarens roll är att utvinna kunskap genom att 

studera samt tolka sättet människor uttrycker sig på, det vill säga observera hur människor 

använder språk. Syftet med hermeneutiken är enligt Davidson & Patel (2003) att försöka 

förstå grundbetingelserna för människor och deras bild av verkligheten. 

 

Enligt Bell & Bryman (2005) härstammar positivismen från naturvetenskapen och därmed 

delar positivismen även en hel del naturvetenskapliga tankar som exempelvis hög tilltro till 

rationalitet och logik. Vidare påstår positivister att forskare kan och därmed ska vara 

objektiva vid genomförandet av sina studier. Målet för positivistisk forskning är enligt Bell & 

Bryman att förklara hur saker och ting faktiskt förhåller sig i verkligheten. 
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Andersson (1979) menar att skillnaden mellan positivism och hermeneutik grundar sig på 

skilda filosofiska, moraliska och politiska grundvyer. Andersson (1979) hävdar att 

positivismen strävar efter allmängiltighet, det vill säga att med hjälp av formler beskriva 

orsakerna till företeelser samt att förutsäga dessa företeelser. Hermeneutiken, beskriver 

Andersson (1979), har som utgångspunkt att man bör skilja på naturvetenskaplig och 

socialvetenskaplig forskning. Socialvetenskaper, menar hermeneutiker, skall förstås utifrån 

den tidsperioden de utspelar sig i. Med detta menar Andersson (1979) att hur 

socialvetenskapliga forskare tolkar sin empiri är beroende av under vilken tidpunkt studien 

görs och framförallt av de sociala normer och värderingar som råder vid den tidpunkten. 

Andersson (1979) lyfter fram att hermeneutikens innebörd och syfte varierar med de sociala 

förhållanden som är dominerande vid en tidpunkt. 

 

Utifrån vårt valda syfte fann vi det logiskt att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt, med 

huvudsaklig fokus på förståelse och tolkning av kalkyleringssystemet. Dels för att se hur folk 

i ledningsgruppen upplevde och använde resultaten från kalkyleringssystemet, samt att bilda 

vår egen uppfattning om systemets kostnadsfördelning.  

 

2.1.2 Deduktiv ansats  

Forskare med ambitioner att generera kunskap om den verklighet som de studerar, måste 

förhålla sina studier till teorin på något sätt. De förhållningssätt som forskare kan välja mellan 

är antingen deduktivt1, induktivt2 eller abduktivt3 (Davidsson & Patel, 2003). Vi inom vår 

forskningsgrupp ansåg att ett deduktivt förhållningssätt lämpade sig bäst med hänsyn till vår 

problemformulering och vår teoretiska referensram. Vårt examensarbete baserades på att 

utvärdera tillförlitligheten hos uppdragsgivarens kalkyleringssystem, och därmed systemets 

funktion som ett verktyg för lönsamhetsanalyser. Uppdragsgivarens kalkyleringssystem, som 

vi beskriver i detalj i empirikapitlet, bygger på traditionell produktkalkylering. Vi fann det 

logiskt att uppnå vår uppsats syfte genom att bland annat applicera den teori som riktar kritik 

                                                 
1 Induktivt= insamlandet av empiri för att genom denna ta fram nya teorier (Davidsson & Patel, 2003). 
 
2 Deduktivt= prövandet av en existerandet teori genom att se till teorins förklaringsförmåga av insamlad empiri. 
Empiri har samlats på antaganden grundade av teorin som skall revideras. (ibid)  
 
3 Abduktion= Innehåller inslag av både induktion och deduktion. Först formas en teori baserad på tidigare 
insamlad empiri. Sedan testas denna nya teori genom insamlandet av ny empiri. (ibid) 
 
. 



Metod 
___________________________________________________________________________ 

9 
 

mot traditionell kalkylering för att se kritikens relevans på vår uppdragsgivares 

kalkyleringssystem. Vi ville dock inte enbart kritisera uppdragsgivarens kalkyler, utan även 

ge förslag på åtgärder för att förbättra deras nuvarande system. Resultatet av vår gjorda 

deduktion använde vi som värderingsmall för vår bedömning av uppdragsgivarens nuvarande 

kalkyleringssystem. 

 

Fördelen med den deduktiva ansatsen är enligt Davidson & Patel (2003) att objektiviteten 

faller sig naturligt i forskningen. Den deduktiva ansatsen utgår från erkända och etablerade 

teorier och låter dessa styra både insamlingen av datamaterialet samt tolkningen av detta 

datamaterial. Objektivitet motverkar att resultatet av studien endast beror på forskarens 

subjektiva bedömningar. Nackdelen med deduktion är att den tar gamla antaganden om 

verkligheten som korrekta och därmed finns risk för att nya upptäckter uteblir. 

 

2.1.3 Kvantitativ strategi 

Inom samhällsvetenskaplig forskning talas det om två huvudsakliga forskningsstrategier, 

nämligen kvalitativ och kvantitativ. Skillnader mellan strategierna är inte glasklara men lite 

förenklat kan sägas att kvantitativ forskningsstrategi går ut på att forskaren mäter och 

summerar företeelser för att på ett objektivt sätt kunna beskriva dessa. Inom kvalitativ 

forskning utgår man däremot från att den objektiva sanningen inte existerar, utan individer 

upplever och konstruerar sin egen bild av verkligheten. Kvalitativa forskare antar alltså ett 

hermeneutistiskt och konstruktivistiskt4 perspektiv, det vill säga att forskare inriktar sig på ett 

tolkande synsätt. (Bell & Bryman, 2005) 

 

Bell & Bryman (2005) anser att valet av strategi får konsekvenser för hur forskningen bör 

planeras och genomföras för att uppnå högsta möjliga grad av validitet och reliabilitet. 

Innebörden av validitet är att ”rätt” fenomen undersöks utifrån den valda teori som i sin tur 

grundar sig på problemformulering. Det ska finnas orsak-verkan-samband mellan det som 

mäts och forskningens syftet. Med andra ord ska det som mäts ha hög relevans i forskningens 

kontext. Validitet i kvantitativ forskning innebär att forskaren redan innan datainsamlingen 

noggrant valt metod för hur denna insamling ska genomföras tillförlitligt. Forskare med 

                                                 
 
4 Konstruktionism= Sociala företeelser skapas när aktörer integrerar men dessa är ej stabila utan förändras 
ständigt. En forskares beskrivning av en företeelse utgör därmed en version av verkligheten som forskaren 
konstruerat. (Bell & Bryman, 2005) 
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kvantitativ strategi ska i planeringsstadiet fundera ut hur validiteten i empirin ska uppnås. 

Detta medför att själva forskningsprocessen i kvantitativ forskning, om denna ska präglas av 

hög validitet, ej kan ändras under forskningens gång. Forskningsprocessen blir därmed inte så 

flexibel. För kvalitativ forskning slutar arbetet med validitet inte vid planeringsstadiet utan 

sträcker sig även till hanteringen av empirin samt tolkningen av denna. Enligt Eliasson (2006) 

är det fördelaktigt med en kvalitativ strategi i forskningssammanhang som kräver förståelse 

samt där kunskap genereras stegvis, ”un peu un peu”. 

 

Vi inom gruppen fann det naturligt att genomföra en kvalitativ studie över uppdragsgivarens 

verksamhet. Fördelen med den kvalitativa strategin är att forskningen blir flexibel. Vi besökte 

uppdragsgivaren vid flertalet tillfällen. Till en början hade vi nästan ingen aning om vad vi 

skulle börja fråga om och vi satt mest tysta och lyssnade. Sedan successivt under resans gång, 

när vi byggt upp en större ”kunskapsryggsäck” blev vi i forskningsgruppen allt mer delaktiga 

i diskussionerna. Desto mer vi lärde oss om uppdragsgivarens verksamhet, 

konkurrenssituation och kalkyleringssystem, desto klarare blev uppsatsens syfte samt vilken 

information vi behövde erhålla för att uppnå detta syfte. 

 

Eliasson påstår i sin bok ”Kvantitativ metod från början” (2006) att valet av teori styr valet av 

forskningsstrategi. Vissa teorier lämpar sig för kvalitativa strategier och andra teorier för 

kvantitativa. Vår valda teoretiska referensram som bland annat behandlar kritiken mot 

traditionell kalkylering, menar vi, förutsätter en deduktiv ansats samt en kvalitativ 

forskningsstrategi. 

 

2.1.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur noggrann och hur tillförlitlig mätningarna i empirin är. Det är fullt 

möjligt att forskare mäter saker på ett korrekt och precist sätt, det vill säga hög reliabilitet, 

men att det som mäts saknar relevans för forskningens syfte, det vill säga låg validitet. Om 

exempelvis fetma bland ungdomar studeras, är en noggrann undersökning av ungdomarnas 

fotstorlek inte relevant. Kausaliteten mellan en ungdoms vikt och dennes fotstorlek borde vara 

tämligen låg. Bara för att forskningen har hög reliabilitet betyder det alltså inte att den har hög 

validitet. Tvärtom förutsätter hög validitet även hög reliabilitet. (Bell & Bryman, 2005) 
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Hur gjorde vi då för att uppnå hög validitet och reliabilitet i vår forskning?  För det första 

besökte vi uppdragsgivaren så ofta som möjligt för att samla in ett omfattande datamaterial. 

Varje gång någon i arbetsgruppen fann något ”rön” som indikerade på något positivt eller 

negativt med kalkyleringssystemet, förde vi först en intern diskussion om vad detta ”rön” 

egentligen innebar. Sedan frågade vi även representanter från ledningsgruppen om de tolkade 

vårt fynd på liknande sätt eller om de var av en annan åsikt. 

 

Graden av validitet i vår forskning, hävdar vi, ökade i och med att vi inte nöjde oss med att 

endast intervjua kalkyleringsansvarige. Vi intervjuade även andra användare av dessa 

produktkalkyler, såsom ekonomiansvarige, VD:n, försäljningsansvarige med flera. Detta 

gjorde vi för att få ett bredare perspektiv om dels ledningens åsikter om kalkyleringssystemets 

funktion samt hur uppgifterna i systemet faktiskt används av ledningen idag. Vidare erhöll vi 

önskemål från ledningsgruppen om framtida information som de ville att systemet skulle förse 

dem med. Vi höll inte enbart enskilda intervjuer med ledningsgruppen, utan även samlade 

möten där flera deltog. På dessa samlade mötena ställde vi bland annat samma frågor som vid 

de enskilda intervjuerna samt bad om åsikter på de positiva och negativa ”tolkningar” vi gjort 

av kalkyleringssystemet. Vi spelade in alla intervjuer för att reducera risken att misstolka eller 

felcitera respondenterna. Slutligen menar vi att i och med att vi reviderade uppsatsens 

ursprungliga syfte, en full lönsamhetsanalys av kunder och produkter med hjälp av ett osäkert 

kalkyleringssystem, till att endast undersöka det nuvarande systemets tillförlitlighet, ökade 

reliabiliteten och validiteten för det resultat forskningen ledde fram till. Därmed hävdar vi att 

vår forskning präglas av en hög grad av validitet och reliabilitet. 

 

Viktigt att poängtera är dock att vår forskning präglas av en hög grad av subjektivitet. Vad vi 

huvudsakligen tänker på är empirin. Nästintill all empiri eller primärdata är baserad på hur 

respondenterna svarat på våra frågor. Risken finns att de har vinklat svaren så att deras 

arbetssätt och system framstått som rationellt. På grund av att det var en väldigt tidskrävande 

process att sätta oss in i deras nuvarande kalkyleringssystem hann vi inte gå ut och göra egna 

mätningar. Graden av objektivitet och validitet hade ökat om vi själva hade hunnit gå ut i 

produktionen och mäta exempelvis tidsåtgången för de olika operationerna. Vi ville med detta 

sista stycke påvisa för er läsare att vi var medvetna om denna risk. 
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2.2 Datainsamlingsmetod  

Vart vi skulle samla in datamaterialet orsakade inget huvudbry för oss i och med att vår 

forskning var av karaktären fallstudieliknande och mestadels av empirin hämtades direkt från 

uppdragsgivaren. Problemet var hur empiri tidseffektivt skulle samlas in och vilken empiri vi 

behövde. För att sätta oss in i uppdragsgivarens verksamhet och dess problem valde vi att 

insamla information från främst primära källor men vi använde även sekundära källor. Valet 

av källor och metod för att samla in information beskriver vi nedan. 

 

2.2.1 Primärdata  

Primärdata insamlades genom intervjuer med representanter från ledningsgruppen samt en 

extern konsult som arbetar med uppdragsgivaren. Emellanåt bad vid respondenterna hålla 

rena föreläsningar för oss. De representanter från uppdragsgivaren som vi intervjuade var 

VD:n, ekonomiansvarige, kalkyleringsansvarige, försäljningsansvarige, 

produktutvecklingsansvarige, produktionsansvarige, återrapporteringsansvarige samt 

personalansvarige. Syftet var att få en djupare förståelse för uppdragsgivarens bransch, deras 

dagliga arbete, arbetsrutiner och problem med kalkyleringssystemet. Formen av intervju 

varierade mellan semistrukturerade5 intervjuer och helt ostrukturerade6 intervjuer. Ibland hölls 

intervjun med en enskild respondent och vid andra tillfällen med flera från ledningsgruppen. 

Typen av frågor som vi ställde var i regel öppna så att respondenterna kunde använda sina 

egna ord och föra egna resonemang.  Kritik mot dessa typer av intervjutekniker 

(semistrukturerade och ostrukturerade) är att de ger dålig jämförbarhet mellan olika 

intervjutillfällen (Bell & Bryman, 2005). Denna kritik fann vi dock irrelevant för vår 

forskning, då vi inte skulle använda empirin för att göra jämförelser av känslor eller 

upplevelser.  

 

Till varje intervjutillfälle tog vi med oss en bandspelare, för att vi i efterhand skulle kunna gå 

tillbaka och lyssna på vad som sagts. Det väsentliga som kom ur intervjutillfällena skrev vi 

ner och det utgjorde sedan råmaterialet till empiri-kapitlet. Användandet av bandspelare 

                                                 
5 Semistrukturerade= Intervjuaren har en lista över specifika teman som ska beröras i intervjun, en så kallad 
intervjuguide. Respondenten är dock fri att svara på frågorna med sina egna ord, inga svarsalternativ används 
här. (Bell & Bryman, 2005) 
 
6 Ostrukturerade= Intervjuaren låter respondenten tala fritt om något specifikt ämne. Intervjuformen har 
karaktären av ett reguljärt samtal. (ibid) 
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tyckte vi var bra eftersom det minskade risken för att vi skulle misstolka respondentens svar 

samt att vi slapp ställa samma fråga två gånger på grund av att vi hade glömt något. Självklart 

förde vi även anteckningar under intervjuerna. Vidare förberedde vi oss inför intervjuerna 

genom att i förhand skriva frågor och skicka dessa i god tid innan intervjutillfället till 

respondenterna. Vi var även öppna och flexibla och anpassade frågorna beroende på vilka 

svar vi fick från respondenterna. 

 

Vi har genomfört över 30 timmar intervjuer med representanter från uppdragsgivarens 

ledningsgrupp, som slutligen blev över 80 sidor transkriberad text. Därmed har vi avstått från 

att referera till enskilda intervjuer. I regel har vi inte heller refererat till enskilda respondenter 

om det inte funnits ett speciellt intresse av att veta vem som har sagt vad. 

 

2.2.1.1 Urval  

Vi valde att intervjua samtliga ur ledningsgruppen för att få en komplett bild av 

uppdragsgivarens verksamhet. Att hålla intervjuer med flertalet respondenter med olika 

arbetsuppgifter gjorde att vi fick flera aspekter på uppdragsgivarens arbetssätt samt deras 

aktuella problem, nämligen en allt för låg vinstmarginal. Vi valde att endast intervjua 

tjänstemän eftersom vi antog att de skulle vara mest kunniga om kalkyleringssystemet. Vidare 

var ansvarige för återrapporteringssystemet mycket kunnig om situationen för arbetarna på 

golvet, då han själv hade jobbat där i många år. Vi menar därmed att även arbetarnas röst i 

något mildare grad representerades i vår empiri. 

 

Det var viktigt för oss att etablera en god relation till samtliga respondenter för att de skulle 

känna förtroende för oss och vår forskning. Det som vi tänkte på var att försöka ge ett gott och 

professionellt intryck. För att lyckas med detta såg vi till att förbereda oss grundligt inför 

varje intervjutillfälle, att alltid hålla utsatta tider, att medvetet klä oss vårdat etcetera. 
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2.2.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är enligt Eliasson (2006) data som någon annan har samlat in utifrån deras 

valda forskningssyfte, begrepp och variabler. Det är viktigt att man som forskare är medveten 

om detta vid bedömningen av användbarheten av sekundärdata. (Eliasson 2006) 

 

Vi använde oss ytterst försiktigt av sekundärdata. Vi läste andras uppsatser samt gick igenom 

en rad böcker, rapporter och artiklar som behandlade kalkylering. Vårt syfte med att använda 

sekundära källor var att få en teoretisk referensram samt att bli inspirerade till alternativa 

arbetssätt och frågeställningar. 

 

2.3 Metodkritik 

Vi anser att vi har bedrivit en seriös forskning som präglas av en hög grad av objektivitet. Vi 

ansträngde oss för inte påverka våra respondenter samt att skapa en god och förtroendefull 

relation med dessa. Allt detta för att vi skulle erhålla en hög kvalité på vår empiri, som vi 

senare analyserade. Dock är vi medvetna om att vår forskning utmärks av subjektivitet, 

eftersom nästintill all vår empiri grundar sig på intervjuer.  Vi hade gärna kompletterat vårt 

empirimaterial med egna mätningar. Exempelvis skulle vi ha önskat att vi kunde ha gått ut i 

produktionen och gjort några tidsstudier. Detta för att vi skulle kunna jämföra dessa resultat 

med respondenternas åsikter. Detta hann vi inte eftersom uppdragsgivaren själv till en början 

inte visste i detalj hur deras kalkyleringssystem var upprättat. Vi ”tvingade” dem att lära sig 

hur systemet fungerade innan de kunde lära ut det till oss. Detta var en tidskrävande process 

och gjorde att vi inte hann genomföra allt som vi inledningsvis ville göra.  

 

2.3.1 Källkritik 

Vi var medvetna om att en hel del av litteraturen som kritiserar de traditionella kalkylerna är 

skrivna av författare som primärt vill sälja sin bok samt få sina teorier och modeller erkända. 

Vad vi främst syftar på är alla böcker som förespråkar en övergång från traditionell 

kalkylering till ABC-kalkylering. Därmed granskade vi innehållet i dessa böcker kritiskt. Vi 

tog inspiration från samtliga av dessa teorier när vi slutligen la fram de förslag på förändringar 

som vi anser uppdragsgivaren måste vidta för att förbättra sitt nuvarande kalkyleringssystem. 
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3 Teori 

 

I detta kapitel kommer vi att ta upp den teoretiska referensramen vi använt oss av för att 

kunna förstå och analysera uppdragsgivarens kalkyleringssystem. Genom detta kapitel 

kommer ni som läsare att få en grundläggande kunskap i ämnet kalkylering. Ni kommer även 

att få förståelse för de förändrade förutsättningar som företagen upplever samt vilka följder 

detta kan innebära för företagens kalkyleringssystem. Vissa teorier använder vi oss inte av i 

analysen, men dessa togs med för att upplysa uppdragsgivaren samt motivera denne om våra 

rekommendationers väsentlighet.   

 

3.1 Vad är en produktkalkyl och vad används den till? 

En produktkalkyl är ett beslutsunderlag som används för att styra verksamheten i företag. 

Produktkalkylering är en process som arbetar fram de så kallade produktkalkylkostnaderna. 

Först måste en kalkylmetod fastställas, sedan bestäms vilka kostnader som skall vara med i 

kalkylen. Ett företag skall även fastställa hur kostnaderna ska värderas och periodiseras. När 

det är gjort sker en datainsamling av både intäkter och kostnader. Kostnaderna ska sedan 

beräknas och mätas. I slutändan skall kalkyleringsprocessen utmynna i en produktkalkyl där 

produkters tillverkningskostnader beräknas. Ett företags kalkyleringssystem är 

samlingsnamnet för de regler och rutiner som finns för hur kalkyleringen ska gå till. En 

produktkalkyl är ett begrepp som innefattar både varor och tjänster. Inom diskursen 

kalkylering talas det om kalkylobjekt och kalkylsituation. Det är viktigt att poängtera att 

kalkyler inte endast upprättas för produkter, utan kalkyler upprättas för många olika 

varierande slag av kostnadsbärare eller kalkylobjekt. Kalkylobjektet är det som studeras i 

själva kalkylen. Många saker kan vara ett kalkylobjekt eftersom intäkter och kostnader kan 

sammanställas för många olika ändamål. Exempel på kalkylobjekt är bland annat en vara, 

kund, order, avdelning, ansvarsenhet, tillverkningsserie eller maskin. Ordet kalkylsituation 

syftar till att kalkyler kan användas i just olika varierande situationer. Exempel på 

kalkylsituationer är prissättning, lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll, produktval, 

outsourcing-situationer, val av tillverkningssätt eller val av tillverkningsvolym. 

Kalkylsituationer kan vara regelbundet återkommande eller av engångskaraktär. De olika 

kalkylobjekten som undersöks är inte sammankopplade till en särskild kalkylsituation. Med 
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anledning av det sägs det att en produktkalkyl är ett begrepp som beskriver olika 

konstellationer av kalkylobjekt och kalkylsituationer. Därför är det bra om man preciserar vad 

det är för kalkyl som menas i det specifika fallet. När en kalkyl grundar sig på 

kalkylsituationer kan det vara lönsamhetskalkyl, prissättningskalkyl, inköpskalkyl eller 

tillverkningskalkyl. När man utgår ifrån kalkylobjektet är det kundkalkyler, tjänstekalkyler, 

transportkalkyler eller avdelningskalkyler. En kombination som utgår från både 

kalkylsituation och kalkylobjektet kan vara produktprissättningskalkyl eller 

kundlönsamhetskalkyl. (Ax et al, 2005) 

 

Det finns ingen ”standardkalkyl” som kan användas i varje företag i varje kalkylsituation. 

Varje kalkylsituation är unik och ställer speciella krav på kalkylerna.  En kalkylsituation är 

det som ska besluta hur produktkalkyleringen ska utformas, vilket återspeglas i 

kalkyleringsfrasen ”Different costs for different purposes”. (ibid) 

 

I företag görs det inte specifika kalkylutredningar vid varje kalkylsituation. Företag använder 

sig av rutinmässiga kalkyler för de kalkylsituationer som ofta är förekommande med vissa 

små justeringar och uppdateringar. Vid unika situationer görs en kalkylutredning och man 

konstruerar och gör en icke rutinmässig kalkyl. (ibid) 

 

3.1.1 Prissättningsunderlag 

Ett av de viktigaste skälen till varför företag kalkylerar är för att få fram ett 

prissättningsunderlag. På vissa marknader finns det ett etablerat marknadspris och då 

används kalkyleringen för att kontrollera lönsamheten på produkter. Marknadspriset 

subtraherat med tillverkningskostnaden ger lönsamheten på produkten. En 

lönsamhetsbedömning kan göras för olika tidssikter. På kort sikt utgör tillverkningskostnaden 

en lägsta gräns för försäljningspriset. På lång sikt måste dock försäljningsmarginalen även 

täcka in de kostnader som ej ingår i tillverkningskostnaden för att företaget ska kunna 

överleva. (Bergstrand, 1997) 
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3.1.2 Produktmixen 

Produktkalkyler kan även användas för beslut rörande vilka produkter som skall produceras, 

det vill säga val av den så kallade produktmixen. Lite grovt kan man säga att det handlar 

om att tillverka de produkterna som ger det största bidraget till täckandet av de fasta 

kostnaderna samt att avveckla de produkter som inte bidrar alls. (Bergstrand, 1997) 

 

3.1.3 Investeringsbeslut 

Produktkalkyler används även som underlag för investeringsbeslut. Det gäller att ha ett 

underlag för att kunna se de framtida produkternas styckkostnad om man skulle investera i en 

ny tillverkningsmaskin. Kalkylen kan exempelvis ge information om de följder en investering 

skulle ha haft på företagets totala kostnadsstruktur. (Bergstrand, 1997) 

 

3.1.4 Lagervärdering 

Företag använder även kalkyler för att få en korrekt lagervärdering. För att fastställa värdet 

på lagret av de tillverkade produkterna skall kalkylmässig ränta användas. Anledningen är att 

i lagervärdet ska det ingå kostnader för användningen av anläggningstillgångar, det vill säga 

kostnader för förslitning, underhåll samt reparationer.  Kalkylmässig ränta innebär även att 

man tar hänsyn till både låneränta och ränta på eget kapital. Den kalkylmässiga räntan får 

dock inte tas med i den externa redovisningen. Företaget skiljer alltså på den externa 

redovisningens ränta och den interna kalkylräntan. (Bergstrand, 1997) 
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3.1.5 Förkalkyler och efterkalkyler  

 

 

Figur 3.1 Sambandet mellan för- och efterkalkyl (Ax et al, 2005, s. 169) 

 

Förkalkyler är de kalkyler som upprättas innan beslut tas och efterkalkyler är de som 

upprättas efter att beslut har tagits.  Förkalkyler kan beräknas på olika sätt, men vanligt 

förekommande är att de baseras på budgeterade värden och upprättas då parallellt med 

budgetarbetet. Det huvudsakliga syftet med förkalkyler är som vi tidigare har nämnt att verka 

som beslutsunderlag exempelvis vid prissättning. Efterkalkyler upprättas för att hitta 

förbättringsmöjligheter, för att identifiera kostnadsavvikelser mellan förkalkylerade kostnader 

och det verkliga utfallet. Med andra ord är målsättningen med efterkalkyler att få en bättre 

kostnadskontroll på verksamheten. Vidare används avvikelseanalysen, som erhålls genom 

efterkalkyler, för att förbättra kommande års förkalkyleringsarbete. Företag som säljer 

standardiserade varor och som befinner sig på stabila marknader förkalkylerar inte så ofta, 

cirka två gånger per år. Företag som är mer kundinriktade och som verkar i en snabb 

föränderlig bransch förkalkylerar oftare, dessa företag kan upprätta förkalkyler flera gånger 

per år. Detsamma gäller givetvis även för efterkalkylerna. En del företag gör bara 

efterkalkylen i form av stickprov, medan andra gör uppföljning på samtliga produkter 

kontinuerligt under verksamhetsåret. (Ax et al, 2005) 
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3.1.6 Förändrad kostnadsstruktur mellan direkta och indirekta kostnader 

Direkta kostnader är relativt enkelt att fördela på produkter eftersom kausalitetssambandet är 

enkel att fastställa. Utmaningen för kalkyleringssystem är att på ett rättvisst sätt fördela de 

indirekta kostnaderna. Som figur 3.2 nedan visar skapades de traditionella 

produktkalkyleringsmetoderna (självkostnads- och bidragskalkylering) när de direkta 

kostnaderna var dominerande och större än de indirekta kostnaderna. Kalkylerna var på den 

tiden enkelt utformade och tog inte lång tid att beräkna. Det existerade fördelningsfel i dessa 

kalkyler, men kalkylerna gav acceptabla resultat i och med att andelen indirekta kostnader var 

låg. (SAM,1993) 

 

 
Figur 3.2 Visar hur företags kostnadsstruktur har förändrats (SAM, 1993, s. 24) 

 

Företagens kostnadsstruktur har sedan dess förändrats drastiskt. Utvecklingen var stor under 

1980-talet då det investerades i robotar och annan automatisk utrustning. Den ökade 

automatiseringen medförde en kostnadsförändring, där de direkta kostnaderna kraftigt 

minskade samtidigt som de indirekta kostnaderna ökade. De traditionella 

kalkyleringsmetoderna behövde därmed uppdateras för att kunna spegla den förändrade 

kostnadsbilden. Den skärpta konkurrensen gjorde att företagens behov av mer detaljerad och 

korrekt kostnadsinformation ökade. Från slutet av 80-talet fram tills idag har intresset för 

kalkyleringssystem ökat. (ibid) 
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3.2 Metoder för produktkalkylering 

Uppfattningen om att det bara skulle finnas en produktkalkyleringsmetod är felaktig, då det 

finns en mängd olika produktkalkyleringsmetoder. Varje metod har sina för- och nackdelar 

och passar bättre respektive sämre i olika situationer. Vi kommer nu att redogöra för hur de 

olika metoderna fungerar. 

 

3.2.1 Självkostnadskalkylering 

Självkostnadskalkylering är en traditionell kalkylmetod som utmärks av en fullständig 

kostnadsfördelning. Detta betyder att företagets samtliga kostnader fördelas ned till 

kalkylobjekten. Övergripande sker kostnadsfördelningen på följande vis; de direkta 

kostnaderna fördelas direkt på kalkylobjektet medan de indirekta kostnaderna hänförs till 

kostnadsställen. Inom kostnadsställena grupperas kostnaderna i poster, exempelvis 

tillverkningsomkostnader och materialomkostnader.  Från kostnadsställena fördelas 

kostnaderna vidare till kalkylobjekten med hjälp av fördelningsnycklar. Ett kostnadsställe 

utgörs av en eller del av en organisatorisk enhet, exempelvis avdelning, maskingrupp eller 

enstaka maskiner. (Ax et al, 2005) 

 

 
Figur 3.3 Självkostnadskalkylens fördelning av kostnader (Ax et al, 2005, s. 210) 
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Vid fördelningen av de indirekta kostnaderna skall kausalitetsprincipen generellt gälla. Detta 

betyder att kalkylobjektet i så stor utsträckning som möjligt ska bära de kostnader som den 

ger upphov till. God kausalitet uppnås genom att man väljer fördelningsnycklar som 

samvarierar proportionellt med kostnadsförändringar på kort och lång sikt. Detta kallas 

proportionalitetsprincipen. Kausaliteten kan även ökas genom att fördela de indirekta 

kostnaderna på flera kostnadsställen. Kausalitetsprincipen måste dock balanseras med 

väsentlighetsprincipen som innebär att fokus läggs på de mest betydelsefulla kostnaderna. Det 

blir därmed en avvägning mellan enkelhet och exakthet. (Andersson, 2001) 

 

3.2.1.1 Påläggsmetoden 

Påläggsmetoden är en form av självkostnadskalkylering där de olika kostnadsslagen 

grupperas i kostnadsposter och utgör tillsammans en kalkylmall. Ett exempel på en kalkylmall 

illustreras nedan. (Andersson, 2001) 

 

 
Figur 3.4 Kalkylmall för självkostnadskalkylering (Ax et al, 2005 s. 191-192) (modifierad) 

 

DM är kostnader för material och DL är lön inklusive lönebikostnad. Dessa båda kostnaderna 

inklusive SDK är direkta kostnader och hänförs direkt till kalkylobjektet som vi visade i figur 

3.4. MO är indirekta kostnader som är relaterade till det inkommande materialflödet. TO är 

indirekta kostnader i samband med tillverkningen och inkluderar även kapitalkostnader för 

byggnader och maskiner. AO är indirekta kostnader som är relaterade till administration och 
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ledning. FO är indirekta kostnader som är relaterade till marknadsundersökning, 

marknadsanalys, marknadsföring och försäljning. (ibid) 

 

Fördelningen av indirekta kostnader från kostnadsställen till kalkylobjekt sker genom att en 

påläggssats beräknas. Som formeln i figur 3.5 visar, krävs en kostnad i täljaren och en volym 

på fördelningsnyckeln i nämnaren. Vid valet av fördelningsnycklar är det viktigt att deras 

storlek skall variera proportionellt mot förändringar i de indirekta kostnaderna. De tre 

kategorierna av fördelningsnycklar är tid, kvantitet och värde. Exempel på vanliga 

fördelningsnycklar är direkt materialkostnad och kvantitet direkt material för MO samt direkt 

lönekostnad och direkt arbetstid för TO. (Ax et al, 2005) 

 

 
Figur 3.5 Visar beräkningen av pålägg (Ax et al, 2005, s. 196) 

 

Kostnaden kan vara verklig kostnad från föregående period, budgeterad kostnad eller normal 

kostnad. Volymen kan vara verklig volym från föregående period, budgeterad volym, normal 

volym eller praktisk volym (Andersson, 2001). Praktisk volym är den teoretiskt maximala 

volymen (som ej kan uppnås i praktiken) minus normala händelser som begränsar volymen 

såsom avbrott, förseningar och underhåll. Normal och praktisk volym används för att 

avlägsna variationer i produktionsvolymen vid exempelvis konjunktursvängningar. De 

indirekta kostnaderna per produkt blir därmed densamma oavsett hur produktionsvolymen 

varierar (Ax et al, 2005). Med den framräknade påläggssatsen fördelas indirekta kostnader 

slutligen till kalkylobjekten med den valda fördelningsnyckeln som grund. Är exempelvis 

pålägget för maskinbearbetning 1000 kr per timme och ett kalkylobjekt utnyttjar två 

maskintimmar, fördelas 2000 kr till kalkylobjektet för just maskinbearbetningen. Om istället 

en procentsats används som exempelvis ett MO-pålägg på 4 % av direkt materialkostnad och 

kalkylobjektets materialkostnad är 1000 kr, fördelas 40 kr på kalkylobjektet för just 

materialomkostnader. (Drury, 2008) 

 

Kostnadsfördelningen ska, som tidigare nämnts, spegla kalkylobjektens verkliga 

resursförbrukning så bra som möjligt. Detta blir viktigare desto större del av självkostnaden 
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som utgörs av indirekta kostnader. Därmed är valet av fördelningsnycklar viktigt. (Andersson, 

2001)  

 

3.2.2 Bidragskalkylering 

Bidragskalkylering är en traditionell kalkylmetod som inte fördelar alla företagets kostnader 

ner till kalkylobjekten och har därmed en ofullständig kostnadsfördelning. Det är endast 

särkostnader och särintäkter som inkluderas i kalkylen. Dessa är kostnader respektive intäkter 

som tillkommer eller försvinner beroende på ett visst beslut. Särkostnaderna kan vara rörliga 

eller fasta. De kostnader som ej tillkommer eller försvinner för ett visst beslut kallas 

samkostnader. Skillnaden mellan särintäkter och särkostnader kallas täckningsbidrag. Det 

totala täckningsbidraget för alla kalkylobjekt skall därmed täcka företagets samkostnader och 

ge en eventuell vinst. (Ax et al, 2005) 

 

Särintäkter – Särkostnader = Täckningsbidrag (TB) 

Total intäkt – Total särkostnad = Totalt täckningsbidrag 

Totalt täckningsbidrag – Samkostnader = Resultat 

Figur 3.6 Visar särintäkt samt täckningsbidrag (Andersson, 2001, s.166) 

 

När priset är givet på marknaden kan företag se hur högt bidrag varje produkt ger till att täcka 

samkostnaderna. På detta sätt kan företaget se vilken produktmix som är mest lönsam på kort 

sikt. Med andra ord kan företag optimera sitt produkturval. (Bergstrand, 1997) 

 

Eftersom det totala täckningsbidraget måste täcka samkostnaderna på längre sikt betyder ett 

positivt täckningsbidrag inte per automatik att kalkylobjektet är lönsamt. Företag kan ställa 

lönsamhetskrav genom att exempelvis ha ett minimum för täckningsgraden, vilket erhålls 

genom att dividera täckningsbidraget med särintäkten. (Ax et al, 2005) 

 

 
Figur 3.7 Visar beräkningen av täckningsgraden (Ax et al, 2005, s. 253) 
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Lönsamhetskravet kan bestämmas utifrån företagets budget. Där kan man se vilka 

samkostnader som kommer att uppstå och vilka täckningsbidrag som krävs för att täcka dessa. 

(ibid) 

 

Det finns två stycken huvudargument för användandet av bidragskalkylering. För det första är 

det svårt att fördela indirekta kostnader på ett rättvisande sätt. Godtyckligheten i kalkylen 

minskar ifall dessa kostnader ej fördelas till kalkylobjekten. Det andra argumentet är att 

företag har samkostnader för deras grundläggande kapacitet som inte kan påverkas på kort 

sikt. Det är endast särkostnaderna som kan påverkas på kort sikt. Vid beslut om producering 

av exempelvis en produkt är det därmed särkostnaderna som uttrycker hur mycket kostnaden 

kommer att bli för att tillverka den produkten. Samkostnaderna kan då inte orsakslogiskt 

fördelas ut på produkten. Därmed skall endast särkostnaden ingå i kalkylen. I praktiken 

används bidragskalkylering många gånger som förenklade varianter av självkostnadskalkyler. 

Metoden anses nämligen snabbare och mer flexibel än självkostnadskalkyler och det finns 

ofta behov av att göra snabba kostnadsuppskattningar för exempelvis resultatberäkningar. 

(ibid) 

 

3.2.2.1 Stegkalkylering  

Stegkalkylmetoden är en modifierad och utbyggd variant av bidragsmetoden. I Stegkalkylen 

beräknas inte endast ett täckningsbidrag fram, såsom i bidragsmetoden, utan flera 

täckningsbidrag beräknas på flertalet ”nivåer”. En stegkalkyl är alltså en bidragskalkyl där 

företaget beräknar ett antal täckningsbidrag på lika många nivåer. (Ax et al, 2005) 

 

 
Figur 3.8 Visar ett exempel på en stegkalkyl (Andersson, 2001, s. 169) (modifierad) 
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I figur 3.8 beräknas ett företags täckningsbidrag på tre stycken olika nivåer. Den lägsta nivån 

är produktnivån och täckningsbidraget (TB 1) visar skillnaden mellan produkters särintäkt 

subtraherat med särkostnaden. På nästa nivå, produktgruppnivån, klumpas en rad produkter 

ihop till produktgrupper. Täckningsbidraget för produktgruppsnivån (TB 2) fås genom att 

samtliga täckningsbidrag för de enskilda produkterna i produktgruppen summeras och 

därefter subtraheras med produktgruppens särkostnader. Viktigt att poängtera är att vissa 

kostnader som på produktnivån ses som samkostnader omkategoriseras på 

produktgruppnivå till särkostnad för produktgruppen. Ett exempel på en kostnad som kan 

vara samkostnad på produktnivå och särkostnad på produktgruppnivå är om en maskin hyrs in 

för att producera en grupp produkter. Kostnaden för att hyra maskinen är först en samkostnad 

när TB 1 beräknas, på produktnivå, men blir en särkostnad vid beräkning av TB 2, 

produktgruppnivån. På den tredje och sista nivån i figur 3.8 beräknas täckningsbidrag för 

företagets hela produktprogram (TB 3), det vill säga att samtliga produkters täckningsbidrag 

beräknas. Ytterligare kostnader som ansågs vara samkostnader på produktgruppnivån 

inkluderas i särkostnader på produktprogramnivån och ett slutligt täckningsbidrag erhålls. För 

att sedan få företagets resultat för perioden subtraheras TB 3 med övriga samkostnader som 

inte kunde ses som särkostnader på någon nivå. (Andersson, 2001) 

  

Företag som anammat stegkalkylering anpassar självfallet modellen efter sin verksamhet. Det 

är viktigt att företag har tänkt igenom vilket beslutsunderlag de behöver, för att kunna 

konstruera en bra stegkalkyl för det utsatta ändamålet.  Om företaget är beroende av väldigt 

detaljrik information kan de öka antalet nivåer, och därmed även antal täckningsbidrag, i 

stegkalkylen, för att få den önskvärda graden av kostnadskontroll. (Freckner & Samuelson, 

1984) 

 

Fördelen med en stegkalkyl är att den möjliggör beräkningar av täckningsbidrag på olika 

nivåer.  Exempel på dessa kan vara enskilda kunder, en region, en marknad, en avdelning, ett 

projekt etcetera. Andersson (1991) menar att de olika täckningsbidragen kan utgöra 

prestationsmått på enhetschefer som är ansvariga för kalkylobjektet. Vidare menar Andersson 

(1991) att en stegkalkyl är en mycket användbar kalkylmetod som kombinerar enkelhet med 

noggrannhet genom att ta det bästa från både självkostnadsmetoden samt bidragsmetoden. 

Johansson & Samuelson (1988) hävdar att stegkalkylens användning av olika hierarkiska 

nivåer gör det tämligen enkelt att analysera lönsamheten på kunder, kundgrupper, produkter, 
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produktgrupper med mera. Ax et al (2005) tillägger att en ytterligare fördel med 

stegkalkylering är att den ger företagsledningen en uppfattning om vilka kostnader samt 

intäkter som försvinner om en produkt tas bort från sortimentet. Vidare ger metoden även 

information om hur företagets resultat påverkas av förändrade försäljningspriser. (Ax et al, 

2005) 

 

3.3 Kritik mot traditionell kalkylering 

De traditionella kostnadsmodellerna förmår inte att avbilda de verkliga sambanden. MO, TO, 

FO och AO beskriver kostnadernas syften eller ändamål, men de talar inte om vad det är som 

ökar eller minskar kostnaderna. (SAM, 1993) 

 

Produktiviteten och effektiviteten har ökat kontinuerligt och därmed har 

tillverkningskostnaderna ständigt reducerats. Idag utgör ofta tillverkningskostnaderna en 

minskad andel av de totala kostnaderna. Det traditionella synsättet har riktat 

rationaliseringsåtgärder åt tillverkningen och i liten grad hos administrationskostnaderna där 

numera de största vinsterna finns att hämta på grund av de stigande kostnaderna. (ibid) 

 

Att schablonisera för grovt genom att endast använda en enda fördelningsnyckel ökar risken 

för felaktiga kalkyler som sedan används som beslutsunderlag. Ju mer homogena prestationer 

som finns i ett kostnadsställe, desto lättare är det att finna en fördelningsnyckel som ger god 

kausalitet. För få kostnadsställen leder därmed till en ökad schablonisering av 

kostnadsfördelningen och försämrad kausalitet (Andersson, 2001). En ytterligare bristande 

faktor är att de sista kostnadsställena samlar på sig så olikartade kostnader att en logisk 

fördelning med endast en fördelningsnyckel ej är möjlig. (SAM, 1993) 

 

Traditionellt används endast tre sorters fördelningsnycklar, nämligen; mantid, maskintid och 

materialvärde. Alla dessa tre mått är baserade på tillverkningsvolym och därför fungerar de 

endast bra med indirekta kostnader som samvarierar med tillverkningsvolymen, men inte för 

andra typer av indirekta kostnader. En bättre kostnadsfördelning kan uppnås genom att 

använda flera olika differentierade fördelningsnycklar. SAM (1993) menar dock att så länge 

som endast de tre traditionella fördelningsnycklarna används, kan företag endast temporärt 

erhålla god kostnadsinformation från sina kalkyler. Många indirekta kostnader är oberoende 

av volymen, utan är istället av ”engångskaraktär”. Dessa är fasta i förhållande till produkt, 
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produktgrupp, order, kund, marknad och så vidare. Volymbaserade fördelningsnycklar ger då 

en felaktig kostnadsfördelning (Andersson, 2001). Exempelvis är det inte acceptabelt att alla 

tillverkningsorders är tilldelade en och samma kostnad. Eftersom alla tillverkningsorders inte 

är lika resurskrävande borde olika ordertyper ha olika kostnader. (SAM, 1993) 

 

I många företag finns en intuition som är rätt, men analyser av företagens kalkyleringssystem 

visar att felens storlek underskattas. Ett exempel är att produkter som misstänks vara lite 

dyrare i själva verket är avsevärt dyrare. Höga påläggssatser är en bra indikation på att 

kalkyler kan vara felaktiga. Detta fenomen uppstår när stora indirekta kostnader fördelas i 

proportion till relativt små direkta kostnader för lön och material eller som pålägg per 

maskintimme. Vi åskådliggör detta med ett exempel där indirekta kostnader på 10 miljoner 

fördelas på 20 000 arbetstimmar, pålägget blir då 500 kr per arbetstimme. Om kostnaden för 

direkt lön är 100 kronor per timme blir påläggssatsen hela 500 %. Påläggssatser på flera 

hundra procent är inte ovanligt i dagens företag som använder sig av den traditionella 

kalkyleringen. Ursprungligen skulle de små indirekta kostnaderna fördelas med hjälp av de 

stora direkta kostnaderna. Detta gav då små procentuella påläggssatser. De höga 

påläggssatserna ger ett missvisande förhållande där de indirekta kostnaderna ser ut att minska 

i en hög grad då de direkta kostnaderna minskar. Därmed har rationaliseringsinsatserna i allt 

för stor utsträckning riktats mot de direkta kostnaderna (ibid). Risken för felaktiga 

kostnadsfördelningar ökar om de indirekta kostnaderna inte alls samvarierar med 

fördelningsnyckeln (Andersson, 2001). Detta resulterar i att små beräkningsfel på 

fördelningsnyckeln mångdubblar kostnaden genom påläggssatsen, vilket är ett stort problem 

med kalkylmetoden (Bergstrand, 1997). Detta har i sin tur lett till att direkta kostnader och 

arbets- och maskintider, vilka fungerar som fördelningsnycklar, är tvungna att mätas med stor 

noggrannhet. Kravet på noggrannhet har medfört att en hög grad av uppföljning krävts genom 

exempelvis stämpelklockor och arbetsorder. (SAM, 1993) 

 

Traditionella kalkyler har en dålig vana att fördela många sorters kostnader på ett 

genomsnittligt sätt med låg kausalitet. Exempelvis borde marknadsförings- och 

försäljningskostnader hänföras till produkterna som ger upphov till dessa kostnader. De 

traditionella kalkylmetoderna är dock inte tillräckligt bra för att kunna utföra denna 

fördelning. Detta medför att försäljnings-, marknadsförings- och distributionskostnader antas 

samvariera med försäljningsvolymen. Detta är felaktigt eftersom förbrukningen av dessa 

resurser varierar starkt mellan produkterna. Ett annat exempel är att en ökning av 



Teori 
___________________________________________________________________________ 

28 
 

introduktionstakten för nya produkter medför ökade indirekta kostnader såsom 

inkörningsproblem, förberedelser för marknadsintroduktion, omplaneringar, 

utvecklingskostnader med mera. Därmed medför produkter med längre produktlivscykler 

lägre kostnader, eftersom dessa introduktionskostnader då fördelas på en längre tidsperiod i 

och med att produkterna säljs under en längre tid. Traditionella kalkylmetoder reflekterar inte 

över detta samband, utan fördelar alla kostnader genom pålägg till alla produkter. Dessa 

exempel visar på hur de traditionella kalkylerna kan ge missvisande information som 

beslutsunderlag. De individuella kostnadsdragen försvinner genom en allt för stor 

generalisering vid kostnadsfördelningen. Istället för att fördela kostnaden för nyutveckling på 

befintliga produkter, borde dessa kostnader istället täckas av vinstmarginalen. (ibid) 

 

Om överkapaciteten i produktionen ökar fördelas de fasta kostnaderna på en mindre andel 

produkter. Logiskt borde dock inte tillverkningskostnaden för en produkt öka på grund av 

överkapacitet. Vid överkapacitet måste nödvändiga åtgärder för kapaciteten och 

produktmixen vidtas. Många företag sänker sina marginaler och/eller introducerar nya 

produkter vid överkapacitet. Dessa åtgärder vidtas för att få upp företagets 

tillverkningsvolym. Detta är ett dåligt handlingssätt i och med att problemet endast förskjuts 

in i framtiden. Ökningen av de indirekta kostnaderna på grund av dessa åtgärder är oftast 

högre än intäktsökningen. Detta medför en ökad fördelning av kostnader på andra produkter. 

(ibid) 

 

När produkter tillverkas i större volymer sjunker kostnaden per produkt eftersom kostnader 

för verktyg, omställningar och produktutveckling fördelas på ett större antal produkter. Detta 

återspeglas inte i de traditionella kalkylerna. Produktkostnaden blir densamma oavsett om 

företaget exempelvis tillverkar 5 000 stycken av en viss produkt det ena året och 15 000 

stycken det andra året. Den traditionella kalkyleringen beaktar inte kostnadsminskningen. 

Felaktigheten resulterar i att högvolymprodukter blir för dyra och lågvolymprodukter för 

billiga. De traditionella kalkylerna kan inte på ett korrekt sätt fördela kostnaderna till de 

individuella produkterna. Ett stort misstag kan då vara att högvolymprodukterna köps externt 

fast det egentligen är lågvolymprodukterna som är förlustbringande. (ibid) 

 

Standardisering är inget som traditionella kalkyler rekommenderar. De förespråkar istället en 

reducering av direkt lön och material. En högre grad av standardisering föranleder till stora 

kostnadsbesparingar. Ett minskat sortiment ger därmed en kostnadsfördel. Ett stort och brett 
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sortiment orsakar både synliga och dolda indirekta kostnader i tillverkningen. Exempel på 

synliga indirekta kostnader är verktygs- och lagerhållningskostnader, medan de dolda kan 

vara effektivitetsförsämring i de interna transporterna på grund av ett brett sortiment med 

många små partier. (ibid) 

 

3.4 Egen reflektion över de beskrivna kalkyleringsmetoderna  

Det är viktigt att poängtera att de kalkylmodeller som vi beskrivit i detta kapitel, är de 

vanligaste förekommande grundmodellerna inom ämnet kalkylering. I näringslivet är inte 

modellerna så renodlade som de framställs i detta kapitel och i litteraturen. 

Kalkyleringssystemen i näringslivet är anpassade efter respektive verksamhet och företagens 

situation i övrigt. Därmed är de kalkyler som företag använder sig av ofta influerade av flera 

kalkylmetoder, det vill säga kombinationer av flera kalkylmodeller. Med andra ord vill vi 

upplysa er läsare att komplexiteten i företagens kalkyleringssystem är mycket högre i 

verkligheten. 

 

3.5 Föråldrade kalkyleringssystem 

Kalkyleringssystem förlorar inte sin relevans över en natt, utan detta sker gradvis i takt med 

förändrade förutsättningar för verksamheten. Ifall kalkyleringssystemen inte anpassas efter 

dessa förändrade förutsättningar tappar kalkyleringssystemet en del av sin relevans som 

underlag för beslutsfattande. För att företagsledare ska kunna bedöma ifall ett 

kalkyleringssystem är föråldrat, måste ledningen leta efter signaler från kalkyleringssystemet 

som tyder på att systemet är föråldrat. Om kalkyleringssystemet ger sådana signaler måste 

ledningen analysera vilka förändrade förutsättningar som gett upphov till dessa signaler. 

(Cooper, 1989) 

 

Företag som grundar sina beslut på föråldrade kalkyleringssystem får felaktiga 

tillverkningskostnader för sina produkter. Exempelvis kan en för lågt kalkylerad 

tillverkningskostnad få följden att företaget tar ut ett allt för lågt pris på dessa produkter. 

Nedan beskrivs två orsaker till hur felaktigheter i tillverkningskostnader kan uppstå. (ibid) 

 

En ökad grad av automatisering i produktionen är ett exempel på en förändring som kan 

påverka kalkyleringssystemens relevans eller nyttofunktion som beslutsunderlag. Ta 
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exempelvis ett tillverkningsföretag som dels producerar arbetsintensiva produkter och dels 

kapitalintensiva produkter. Med kapitalintensiva produkter menas att de har en mer 

automatiserad tillverkning och använder därmed mer maskintid än de arbetsintensiva 

produkterna. Om enbart direkt arbetskraft används som fördelningsnyckel tenderar de 

kapitalintensiva produkterna att belastas med en alldeles för låg andel indirekta kostnader. 

Orsaken till detta är att de kapitalintensiva produkterna utnyttjar arbetskraft i en lägre grad 

jämfört med de arbetsintensiva produkterna. Följden blir att de kapitalintensiva produkterna 

felaktigt framstår som mer kostnadseffektiva. Därmed finns en risk att ledningen beslutar sig 

för att öka de kapitalintensiva produkternas tillverkningsvolym, vilket kan förvärra situationen 

för företaget. (ibid) 

 

Bristande kalkyleringssystem kan även ge felaktiga tillverkningspriser för hög- och 

lågvolymprodukter. Problem uppstår ifall företagets kalkyleringssystem inte skiljer på 

resursförbrukningen av indirekta kostnader mellan dessa två produktgrupper, utan fördelar 

indirekta kostnader på samma sätt oavsett produktgrupp. Om företaget exempelvis endast 

använder sig av direkt arbetskraft som fördelningsnyckel, framstår lågvolymprodukterna som 

oförtjänt lönsamma. Anledningen är att lågvolymprodukter belastas med för lite indirekta 

kostnader jämfört med deras verkliga resursförbrukning. Detta är ett vanligt problem bland 

företag som försöker förse sina kunder med ett allt för brett produktsortiment. Faran är 

speciellt påtaglig ifall företagsledningen är omedveten om kalkyleringssystemets brister. 

(ibid) 

 

Att ha koll på produkternas verkliga tillverkningskostnad är speciellt viktigt för företag som 

verkar på marknader präglade av hög konkurrens. Har ledningen denna kunskap vet de precis 

vid vilket försäljningspris smärtgränsen går och kan därmed avveckla produkten i rätt tid. Har 

ledningen inte koll på sina produkters tillverkningskostnader kanske de inte vågar sänka sitt 

försäljningspris, trots att detta är möjligt. Därmed ökar risken att konkurrenter med bättre 

kalkyleringssystem vinner marknadsandelar genom att sänka sitt försäljningspris. (ibid) 
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3.5.1 Signaler för ett föråldrat kalkyleringssystem 

Vilka är då de varningssignaler som tyder på att kalkyleringssystemet bör ändras eller 

anpassas? Enligt Coopers artikel från 1989 ska företagsledare vara vaksamma på följande 

signaler: 

 

Avvikelser mellan kunniga medarbetares intuition angående produkters lönsamhet och vad 

som kommuniceras av kalkyleringssystemet. Vad företagsledningen kan göra konkret är att 

fråga produktionschefer och marknadsföringschefer vilka produkter de skulle vilja avveckla. 

Ledningen ska ta del av dessa chefers erfarenheter om vilka produkter som är problematiska 

att producera och vilka produkter som är svårsålda till marknadsmässiga priser. Sedan ska 

dessa åsikter testas mot kalkyleringssystemet information. Ifall produkter som anses 

komplicerade att tillverka eller anses relativt mer resurskrävande, har en orimligt låg 

tillverkningskostnad enligt företagets kalkyleringssystem, är detta en tydlig signal på ett 

föråldrat system. 

 

Det ska vara enkelt för chefer/ledare att förklara sina vinstmarginaler per produkt. 

Exempelvis ska en hög vinstmarginal på en produkt lätt kunna motiveras med orsaker som att 

företaget har den bästa teknologin på marknaden och därmed kan företaget producera 

kostnadseffektivt. Ett dåligt kalkyleringssystem kan få lönsamma produkter att framstå som 

olönsamma. Detta kan göra att företaget avstår från att satsa på dessa potentiella stjärnor och 

kassakor. Kan inte vinstmarginalen motiveras på ett bra sätt av exempelvis 

produktionschefen, är det också en signal på att systemet är föråldrat. 

 

Ifall tidskrävande och dyra utredningar blivit rutin är det ett tecken på att 

kalkyleringssystemet är föråldrat. Vid fattande av stora viktiga beslut som exempelvis 

outsourcing av en högvolymprodukt är det vanligt att företag startar utredningar för att 

undersöka de eventuella följderna av outsourcingen. Ett bra kalkyleringssystem ska dock i sig 

förse beslutsfattare med mycket av den information de behöver, även vid sådana svåra 

beslutsituationer. Om utredningar är något som ofta förekommer är det ytterligare en signal. 

 



Teori 
___________________________________________________________________________ 

32 
 

Konkurrenters försäljningspris ter sig orealistiskt låga i jämförelse med företagets 

kalkylerade tillverkningskostnad. Detta gäller framförallt då konkurrenterna är små och inte 

har tillgång till bättre tillverkningsteknologi och produkterna i fråga är en av företagets 

högvolymprodukter. 

 

Företag ska kunna bedöma konkurrenskraften på sina erbjudanden. Företag som verkar i 

hyfsat stabila marknader ska i regel kunna bedöma konkurrenskraften i deras erbjudande till 

kund. Därmed ska företaget kunna erbjuda låga priser till ”viktiga” kunder och ta högre priser 

av de kunder som mer eller mindre är oviktiga för företaget. Företagens bud är i regel 

baserade på företagets interna kalkyleringssystem. Felaktig intern information eller 

information som saknar tillit gör företagen osäkra vid budgivningssituationer till kunder. 

 

När säljares bud är lägre än förväntat. När företag överväger att outsourca en produkt kan de 

jämföra sin tillverkningskostnad med utomståendes erbjudande för att värdera korrektheten i 

sin tillverkningskostnad. Vid stora avvikelser, trots att konkurrenterna inte har tillgång till mer 

effektiv produktionsmedel, är även det en indikation på ett felaktigt kalkyleringssystem. 

 

Ifall kostnadsstrukturen ändras vid anpassning till nya redovisningsregler trots att 

kostnaderna är oförändrade. Olika system är designade för att uppnå olika mål. Ifall 

anpassningar till nya redovisningsregler förändrar kostnadsstrukturen trots att priserna på 

råmaterial och dylikt varit konstanta, utgör även detta en signal på att systemet kan vara 

föråldrat. 

 

Om exempelvis produktionschefen har utvecklat ett eget kalkyleringssystem som 

beslutsunderlag för produktionen. Detta är en tydlig signal till att anställda saknar tillit till det 

existerande kalkyleringssystemet och inte använder sig av informationen systemet 

tillhandahåller. 
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3.5.2 Hur pass detaljrika kalkyleringssystem behövs? 

När företag ska bestämma hur pass noggrann kostnadsfördelningen ska vara i deras 

kalkyleringssystem måste de väga kostnaden för att erhålla den mer ”korrekta” detaljerade 

informationen mot nyttan som den informationen ger. På marknader där förändringar sker 

snabbt och där vinstmarginalen är ”tunn” behövs mycket detaljerad information i 

kalkyleringssystemet för att undvika felaktiga beslut. I värsta fall kan företaget gå i konkurs 

efter att ha satsat på olönsamma produkter som enligt kalkylerna var lönsamma. (Cooper, 

1989) 

 

Den nationalekonomiska definitionen av det optimala kalkyleringssystemet är att den 

marginella kostnaden (MC) ska vara lika stor som den marginella nyttan (MB). I detta fall 

minimeras den totala kostnaden. Att förbättra sina kalkyler kostar pengar, men att ta felaktiga 

beslut kostar också pengar. Marginalkostnaden representerar den ytterligare kostnaden för att 

erhålla en mer detaljerad kostnadsinformation ur kalkylerna. Marginalnyttan representerar de 

förbättrade beslut som företaget kan ta genom den mer detaljerade informationen. 

Alternativkostnaden för ytterligare detaljerad kostnadsinformation är därmed risken att ta 

felaktiga beslut på grund av sämre kostnadsinformation. Företag ska därmed inte ha 

överdrivet noggranna kalkyler, eftersom det kostar en massa. Har företaget allt för 

övergripande kalkyler förlorar de dock pengar på grund av felaktiga beslut. Att 

marginalkostnaden och marginalnyttan är lika stor betyder att företaget har precis så 

kostsamma kalkyler att en ytterligare förbättring av kalkylerna skulle kosta mer än de 

marginellt bättre beslut som skulle kunna tas. Det är dock viktigt att företagsledningen inser 

att det optimala kalkyleringssystemet ej är statiskt, utan att det förändras. Anpassningar eller 

förändringar av kalkyleringssystemet krävs när faktorer som konkurrenssituationen eller 

produktmixen förändras. Förändringar i dessa faktorer ändrar storleken på den ovannämnda 

alternativkostnaden. Även teknologiska framsteg förändrar storleken på kostnader för 

detaljerad kostnadsinformation. I regel sjunker kostnaden för detaljerad kostnadsinformation 

genom teknologiska framsteg. Exempelvis har den ökade användningen av datorer lett till att 

beslutsfattare automatiskt förses med rapporter och annan information. Graden av diversitet i 

produktionen beror på faktorer som mixen mellan hög- och lågvolymprodukter samt 

produktionsmetoden mellan arbetsintensiva produkter och kapitalintensiva produkter. Ökad 

diversitet i produktionen ökar sannolikheten för en asymmetrisk och orättvis 

kostnadsfördelning på produkter. Ökad diversitet ökar även behovet av mer detaljerad 
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kostnadsfördelning för att uppnå en hög tillit till kalkyleringssystemet. Om 

lågvolymprodukter eller kapitalintensiva produkter inte kostnadsförs extra, kommer de 

produkterna som vi tidigare nämnt att framstå som mer lönsamma än vad det egentligen är. 

Företag med mer homogen och standardiserad produktion kan ha högre tillit till deras 

kalkyleringssystem trots att kostnadsfördelningen är av övergripande slag. (ibid) 

 

3.6 Kategorisering av företagets kunder och produkter 

Det är viktigt att ha kunskap om de ekonomiska sambanden i verksamheten för att kunna styra 

verksamheten optimalt. Ett stort och komplicerat företag kan inte styras effektivt med enbart 

övergripande ekonomisk information. För att styra ett företag gäller det att känna till hur och 

varför de olika kostnaderna och intäkterna uppkommer. Ett väl fungerande 

kalkyleringssystem är mer eller mindre ett måste ifall verksamheten ska kunna uppnå sina 

strategiska mål och därmed allokera sina resurser på de kunder och produkter som är 

lönsamma. (SAM, 1993) 

 

Om ett företag har ett tillförlitligt kalkyleringssystem kan de med hjälp av systemet göra 

noggranna lönsamhetsanalyser. Ur analyserna urskiljs vilka kunder och vilka produkter som 

bidrar till att öka respektive minska företagets resultat. I många fall står 20 % av kunderna för 

80 % av försäljningen. De resterande 80 procenten av kunderna står därmed endast för 20 % 

av försäljningen. En princip som även nämns i litteraturen är 20/225-regeln. Den betyder att 

20 % av kunderna bidrar till en lönsamhet på 225 %, medan 80 % av kunderna drar ner den 

totala lönsamheten till de 100 % som företaget har. För att maximera resultatet är det viktigt 

att kunna analysera lönsamheten per kund och produkt. På basis av denna lönsamhetsanalys 

kan företaget sedan vidta ”rätt” åtgärder. (Gummesson, 2004) 

 

De kunder som enligt lönsamhetsanalysen är lönsamma idag, kan göras ännu mer lönsamma 

genom en rad olika åtgärder. Företag kan agera och påverka sina kunders produktval och 

köpbeteende, vilket kan leda till ökad lönsamhet. I figuren 3.9 nedan visas hur företag genom 

lönsamhetsanalyser kan kategorisera sina kunder i tre kategorier; lönsamma vinstkunder 

(prioriterade kunder), kunder som företaget går plus minus noll på (förädlingskunder) samt 

olönsamma kunder (förändringskunder). Denna kategorisering av företagskunder gör att 

företaget kan allokera sina resurser effektivt och därmed säkerställa en fortsatt god 

verksamhetsutveckling. (Lindblad, 1992) 
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Figur 3.9 Visar hur lönsamhetsanalyser gör att företag kan kategorisera sina kunder i tre stycken kategorier 

(Lindblad, 1992, s. 54)  

 

Åtgärder ska vidtas för att öka försäljningsvolymen mot de lönsamma kunderna (prioriterade 

kunder). Exempelvis kan företag lägga större resurser som marknadsföring och service till 

dessa kunder. De kunder som varken är förlust- eller vinstkunder (förädlingskunder) ska 

företag försöka förändra så att de blir mer lika de lönsamma kunderna. Exempel på hur 

företag kan påverka dessa kunders beteende är genom att förändra sin produktmix. 

Produktmixen kan förändras till att företaget i första hand riktar in sin produktion och därmed 

sitt utbud på lönsamma produkter. Förlustkundernas (förändringskunders) beteende ska också 

förändras genom att företaget analyserar orsaken till varför dessa kunder är olönsamma. 

Exempelvis kan priset höjas mot de olönsamma kunderna. Därmed kommer de olönsamma 

kunderna antingen att bli lönsamma, i och med att de handlar till ett högre pris, eller slutar de 

att vara kunder hos företaget. Båda alternativen ökar företagets lönsamhet. (ibid) 

 

3.6.1 Kombinerad produkt- och kundlönsamhetsanalys 

Företagen kan även göra en kombinerad produkt- och kundlönsamhetsanalys. Fördelen med 

en sådan analys är att komplicerade förhållanden kan redas ut och företag kan vidta åtgärder 

för att lösa sina problem. Fyrfältsmatrisen i figur 3.10 nedan illustrerar fyra olika 

företagssituationer och är en kombination av både produkt- och kundlönsamhet. Plustecknet 

symboliserar vinst eller lönsamhet medan minustecknet pekar på en förlust eller olönsamhet. 

Nedan redogörs för vad de fyra fälten symboliserar samt ges förslag på åtgärder som företaget 

kan vidta vid de olika situationerna. (SAM, 1993) 
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Figur 3.10 Visar produkt- och kundlönsamhet (SAM, 1993, s. 111) (modifierad) 

 

Företag vill befinna sig i ruta R:2, där det finns två plustecken, då detta symboliserar en 

lönsam kund som köper en lönsam produkt. Lönsamheten kan förbättras ytterligare i denna 

ruta genom att företaget försöker frigöra resurser från olönsamma produkter och kunder för att 

istället satsa dessa resurser på lönsamma produkter och kunder (ibid). Enligt Lindblad (1992) 

kan företag även öka lönsamheten genom att hitta nya kunder som stämmer överens med de 

lönsamma kunderna som har identifierats genom lönsamhetsanalysen, så kallade 

”guldkunder”. Det motsatta förhållandet råder i ruta R:3, med två minustecken. Detta innebär 

att en olönsam kund köper en olönsam produkt. En åtgärd i denna situation är att lägga ner de 

olönsamma produkterna och sluta sälja till de olönsamma kunderna. I ruta R:1 visas en 

lönsam kund som köper en olönsam produkt. En lösning kan vara att få kunden att börja köpa 

standardprodukter ifall de i dagsläget köper svårtillverkade specialprodukter. Slutligen i ruta 

R:4 åskådliggörs en olönsam kund som handlar en lönsam produkt. För att komma till bukt 

med detta problem kan företaget försöka få kunden att köpa större volymer.  Ett annat 

ingripande som företag alltid kan göra är att förbättra det interna arbetssättet, vilket kan vända 

både olönsamma produkter och kunder till lönsamma. (SAM, 1993) 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel beskrivs den empiri vi har samlat in hos uppdragsgivaren. 

Informationsinsamlingen har till största delen skett genom intervjuer, men viss information 

hämtades även från uppdragsgivarens hemsida. 

 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Uppdragsgivaren är ett tillverkande företag med 65 anställda. Verksamheten startades i slutet 

av 1800-talet, men har under åren genomgått ett antal omstruktureringar. Kärnverksamheten 

har dock varit densamma under hela perioden. Idag ingår uppdragsgivaren i en internationell 

koncern med ett utländskt moderbolag. Uppdragsgivarens vinstmarginal ligger på cirka 2 %.  

 

Uppdragsgivaren är endast verksamma inom business to business, det vill säga de säljer 

uteslutande till andra företag. För att förenkla för den vidare presentationen av 

uppdragsgivarens organisation, illustrerar vi tillverkningsflödet med olika kostnadsställen som 

representerar operationer. En djupare beskrivning av tillverkningsprocessen behandlas längre 

fram. 

 

 
Figur 4.1 Visar tillverkningsprocessen hos uppdragsgivaren (egen modell) 

 

KS1-KS5 representerar uppdragsgivarens kostnadsställen. Uppdragsgivaren tillverkar tre 

produktvarianter. På grund av sekretesskäl kallar vi dessa för Omega, Alfa och Beta. Omega 

är ett halvfabrikat som sedan vidareförädlas till helfabrikaten Alfa och Beta. 

Uppdragsgivarens kunder delas upp i de två kategorierna återförsäljare och slutkunder. 

Återförsäljarna köper Alfa medan slutkunderna köper Beta. Det kan tilläggas att Alfa 

vidareförädlas ytterligare hos återförsäljarna, vilket det inte sker hos slutkunder. 
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4.1.1 Organisationen 

Uppdragsgivarens organisationsstruktur ser ut som följande: 

 

 
Figur 4.2 Visar organisationsstrukturen hos uppdragsgivaren (egen modell) 

 

På toppen finner vi VD:n och under honom finns fyra huvudansvariga som utgör kärnan för 

ledningsgruppen. Ledningsgruppen presenterar vi i nedanstående text. 

 

Produktutvecklingsansvarig 

Produktutvecklingen hos uppdragsgivaren är hög eftersom många nya produkter kontinuerligt 

tas fram. Detta görs oftast utifrån kundernas begäran, men sker även självmant från 

uppdragsgivaren. Innovationsmässigt ligger uppdragsgivaren dock ej i framkanten inom 

branschen eftersom de är ett relativt litet företag. Nya innovationer kommer från större företag 

som satsar stora pengar på forskning och utveckling (FoU). Uppdragsgivaren anammar dessa 

innovationer efter hand. Produktutvecklingsansvarige har även ansvaret för inköp av råvaror 

som skall vidareförädlas. 

 

Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig sammanställer bland annat budgetar och upprättar externa rapporter. Han 

förser kalkyleringsansvarige med diverse kostnadsinformation när kalkylerna upprättas samt 

uppdateras. Det är ekonomiansvarige som har det främsta ansvaret för att upprätta 

lönsamhetsanalyser åt uppdragsgivaren.  

 

Produktionsansvarig 

Produktionsansvarige har ansvaret över produktionen. Där ingår även underhåll och 

reparationer av maskiner. Ansvaret för kvaliteten finns här och kvalitetstester utförs 

regelbundet. Uppdragsgivaren innehar ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 samt är anslutna till 

Reparegistret. Detta innebär att de har certifiering för olika kvalitets- och miljökrav. 
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Försäljningsansvarig 

Försäljningsansvarige har ansvaret för försäljningen och marknadsfrågor. Exempel på det 

sistnämnda kan vara om uppdragsgivaren ska lämna eller gå in på nya marknader. Här vilar 

också ansvaret för inköp av handelsvaror. Detta är varor som köps in för vidareförsäljning 

utan att de förädlas hos uppdragsgivaren. Det kan vara produkter som ej är lönsamma att 

tillverka själva, men som ökar servicegraden ifall de kan tillhandahållas till kunder. 

 

4.1.2 Resultatenheterna 

Uppdragsgivaren har tre resultatenheter, vilka vi titulerar RE1, RE2 och RE3. 

 

 
Figur 4.3 Visar uppdragsgivarens resultatenheter (egen modell)  

 

Kostnadsställena KS1-KS5 motsvarar de i tillverkningsflödet vi tidigare illustrerade. I RE1 

ingår därmed KS1, KS2, KS3, KS4 samt produkterna Omega och Alfa. RE2 köper in Omega 

från RE1 och tillverkar Beta i KS5. Internpriset för Omega är tillverkningskostnaden, vilket vi 

klargör ytterligare i kalkyl-avsnittet. Produktionsansvarige ansvarar för RE1 och RE2. 

Försäljningsansvarige har ansvaret över RE3, där det köps in produkter som uppdragsgivaren 

själva inte tillverkar. Inköp av produkter från externa aktörer görs för att uppdragsgivaren ska 

kunna erbjuda sina kunder ett bredare produktsortiment.  
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4.1.3 Tillverkningsprocessen 

Vi ska nu beskriva hur tillverkningsprocessen går till. Tillverkningen hos uppdragsgivaren går 

igenom fem stycken kostnadsställen som vi benämner KS1-KS5. Vi har valt att presentera 

tillverkningsprocessen genom dessa fem kostnadsställena, eftersom det både är en naturlig 

uppdelning av de fysiska enheterna samt att kalkylen även baseras på denna fördelning. 

 

 
Figur 4.4 Visar tillverkningsprocessen hos uppdragsgivaren (egen modell) 

 

Kostnadsställena är uppställda i logistisk flödesordning och har endast med det fysiska 

tillverkningsflödet att göra. Inköp och själva upprättandet av tillverkningsordern med mera 

sker därmed i ett tidigare led, innan KS1. När en tillverkningsorder är upprättad innehåller 

den information som varje kostnadsställe använder sig av. Detta kan vara maskininställningar, 

antal, mått, specialbehandlingar med mera. Tillverkningsprocessen börjar med att gå igenom 

KS1, sedan KS2 och sedan KS3. Produkten som kommer ut från KS3, Omega, är ett 

halvfabrikat. Omega är i grunden en sorts produkt, men finns i olika varianter med olika 

attribut och den säljs i regel aldrig till kunder. KS4 och KS5 är parallella kostnadsställen som 

inte har med varandra att göra i själva tillverkningsprocessen. Omega är input för både KS4 

och KS5. I KS4 tillverkas produkterna Alfa som säljs till återförsäljare. I KS5 tillverkas 

produkterna Beta som säljs till slutkunder. 

 

Nu ska de olika kostnadsställena beskrivas mer ingående. I KS1 sker en kemisk process där 

en liten del av det totala råmaterialet blandas för att passa en specifik tillverkningsorder. 

Denna blandning vidareförädlas i KS2. 

 

I KS2 tillförs blandningen från KS1 tillsammans med ytterligare råmaterial. Det sker även 

ytterligare processer för förädling av Omega. Vi ska inte gå så djupt in på detta, men det kan 

tilläggas att KS2 är maskinintensivt och är det kostnadsställe där den största delen av 

förädlingsvärdet för Omega tillförs. Det finns här en viktig restriktion i 

tillverkningsprocessen. Vi illustrerar detta med hjälp av figur 4.5 nedan. 
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Figur 4.5 Visar Omegavarianter i olika serier (egen modell) 

 

Figur 4.5 är en förenklad modell på uppdragsgivarens tillverkningsflöde i KS2. 

Tillverkningen av de olika Omegavarianterna måste ske serievis i en speciell ordning för att 

hålla nere de större omställningskostnaderna mellan serierna. Därmed måste de olika 

Omegavarianterna i varje serie tillverkas i en tillräckligt hög volym att de räcker fram tills 

samma Omegavariant tillverkas i nästa serie. Planeringen för tillverkningen av de olika 

serierna kan sträcka sig upp till ett halvår in i framtiden. Det är viktigt att beräkna 

tillverkningsvolymerna noggrant, dels för att inte få brist på Omegavarianter, och dels för att 

hålla nere lagerkostnaderna mellan serierna. Ett utökat produktsortiment leder till fler 

Omegavarianter, vilket även ökar lagerkostnaderna. Utöver de nämnda 

omställningskostnaderna mellan varje serie uppkommer mindre, men betydande fasta 

omställningskostnader mellan varje Omegavariant. Det måste därför ske en relativt stor 

produktion av varje Omegavariant för att det ska vara lönsamt att tillverka de olika 

varianterna. Efter KS2 tillförs inget mer råmaterial till Omega. 

 

KS3 är slutstationen i Omegas förädlingskedja och här sker endast en relativt enkel process. 

Det sker även en kvalitetskontroll av Omega innan de lämnar KS3 som ett färdigt 

halvfabrikat. Omega läggs sedan på halvfabrikatslagret för att senare tas fram för 

vidareförädling till antingen Alfa i KS4 eller till Beta i KS5. 

 

Nu är vi framme vid en förgrening som delas av KS4 och KS5. Omega som var output i KS3 

blir nu input för KS4 och KS5. I KS4 tas en Omega, med önskvärda attribut enligt en ny 

tillverkningsorder, som input för vidareförädling. För detta kostnadsställe blir output 

produkten Alfa, ett helfabrikat som säljs till återförsäljare. 
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I KS5 tas en Omega, enligt en nyupprättad tillverkningsorder, för vidareförädling. Här sker en 

mer omfattande bearbetning av Omega jämfört med KS4. Här blir output istället helfabrikatet 

Beta som säljs till slutkund. 

 

4.2 Uppdragsgivarens problem 

De förändrade förutsättningarna i branschen har lett till att uppdragsgivarens lönsamhet har 

försämrats. Uppdragsgivaren vill ta reda på vilka produkter och kunder som är lönsamma 

respektive olönsamma. Detta är inte helt enkelt med tanke på hur kunder och produkter 

hänger samman. Vi problematiserar detta med några exempel nedan: 

 

Säg att vi definierar en kund som olönsam då försäljningspriset till denne inte uppnår ett 

uppsatt täckningsbidragskrav. Om försäljningspriset överstiger särkostnaderna, bidrar väl 

försäljningen ändå till att täcka en del av samkostnaderna? I så fall borde uppdragsgivaren ha 

kvar kunden förutsatt att överkapacitet i produktionen existerar. Ifall den olönsamma kunden 

orsakar ytterligare samkostnader som ej täcks i försäljningspriset då? I detta fall borde 

uppdragsgivaren göra sig av med kunden. En ytterligare fråga som uppstår är då hur 

uppdragsgivaren vet om en olönsam kund orsakar tillräckligt mycket samkostnader? Är 

kalkylerna de använder sig av tillräckliga för detta ändamål? Om en olönsam produkt läggs 

ner finns det en risk att lönsamma kunder helt och hållet går över till en konkurrent, där 

kunden smidigt kan köpa alla produkter de är i behov av. 

 

4.2.1 Marknaden 

Uppdragsgivaren har industrikunder över hela världen. I Sverige har de ungefär 25 % av 

marknaden men sett till hela världen är de en väldigt liten aktör med en marknadsandel på ett 

fåtal promille. VD:n ser både för- och nackdelar med att uppdragsgivaren är en liten aktör. De 

stora aktörerna har andra resurser och kan tillverka billigare genom stora serietillverkningar, 

men om något går fel i deras maskineri kan väntetiden vara upp till fyra månader. Att vara 

liten medför däremot flexibilitet vid snabba förändringar. Det blir lättare att anpassa produkter 

till kunders speciella önskemål samt att jobba närmare kunden. 

 

Uppdragsgivarens marknad är väldigt konkurrensutsatt. Försäljningsansvarige talar om för oss 

att de styrs av de olika marknadssituationer som råder. Olika geografiska marknader har olika 



Empiri 
___________________________________________________________________________ 

43 
 

priser. Många marknader har inhemska tillverkare som producerar till lägre priser än 

uppdragsgivaren. Vill uppdragsgivaren komma in på dessa marknader måste de lägga sig på 

samma låga prisnivå. De vill växa på så gott som alla marknader. Det är dock inte lätt att ta 

nya marknadsandelar, utan uppdragsgivaren får ibland lämna vissa marknader och fokusera 

på en annan. 

 

Då vi frågar om uppdragsgivaren nischar sig på något sätt svarar försäljningsansvarige att de 

måste anpassa sig till de olika marknaderna. Priserna varierar beroende på marknad och de 

måste hela tiden ha kunskap om de olika marknaderna. Återförsäljarna har god kunskap om 

sina egna marknader och uppdragsgivaren får mycket information av dem. Det handlar om 

samarbete för att lära sig och sedan ha förmåga att värdera marknaden, förklarar 

försäljningsansvarige. Beta-produkterna säljs endast i Skandinavien, norra Europa och lite i 

östra Europa på grund av fraktkostnader. När Beta-produkter packas blir det mestadels luft 

som skickas och därmed blir det olönsamt att frakta långt. Utanför de nämnda områdena säljs 

endast Alfa-produkter. 

 

 
Figur 4.6 Visar uppdragsgivarens omsättning fördelat på geografiska områden (egen modell) 

 

Försäljningsansvarige och VD:n förklarar att branschen har genomgått radikala förändringar 

på sista tiden. Tidigare ansågs uppdragsgivaren som ett relativt dyrt företag. De kunde ta ut 

högre priser eftersom de hade en hög kvalitet på sina produkter jämfört med deras 

konkurrenter. Prisdifferentiering skedde genom att kunder som köpte små volymer fick betala 

ett högre pris än kunder som köpte stora volymer. De hade även det unika konkurrensmedlet 

att erbjuda kunderna utbildning i hur produkterna skulle användas på bästa sätt, vilka 

produkter som var bäst lämpade för kunden och så vidare. Utbildningen bakades även in i 

försäljningspriset. Produkterna var tidigare även mer generella, varje produkt hade flertalet 

användningsområden. Idag har utvecklingsländer bra förutsättningar och erbjuder produkter 

med nästan lika hög kvalitet som uppdragsgivaren men till ett lägre försäljningspris. Det finns 
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i dagens läge en överproduktion av de produkter som uppdragsgivaren tillverkar. Detta leder 

till att priset mer och mer blir det viktigaste konkurrensmedlet på marknaden. De stora 

aktörerna kan lämna så gott som samma försäljningspriser oavsett om kunder köper små eller 

stora volymer. De mer generella produkterna har ersatts av en uppsjö av specialanpassade 

produkter för varje litet delområde. Nuförtiden erbjuder många konkurrenter utbildning till 

sina kunder utan extra kostnad. Denna utveckling har lett till att uppdragsgivaren har förlorat 

sina främsta konkurrensmedel och de har tvingats att sänka sina marginaler. Vidare har 

uppdragsgivaren tvingats släppa mindre kunder som tidigare varit lönsamma. De har även 

tvingats att utöka sitt produktsortiment. Nya produkter har introducerats medan gamla 

produkter inte har tagits bort i samma takt. Detta har lett till överfulla lager hos 

uppdragsgivaren.  

 

Europa har gått i en ”prisfälla” menar VD:n. Företagen vill behålla sina befintliga kunder 

samt ta nya marknadsandelar genom prissänkningar. Därmed har företagen försökt växa med 

hjälp av en prisstrategi och inte genom nyutveckling av produkter och tillverkningsmetoder. 

Hela branschen har gått åt detta håll och därmed är det inte enbart uppdragsgivaren som har 

detta problem. Därför fokuserar uppdragsgivaren på att försöka reda ut vilka produkter och 

kunder som är väsentliga. Konkurrenter erbjuder fler och nyare produkter. Uppdragsgivaren 

har inte resurser nog att ligga i framkanten av produktutvecklingen. De tittar istället på vad 

konkurrenter gör och anammar detta. Resultatet blir att pris, kvalitet och produkter blir mer 

och mer lika, vilket påverkar uppdragsgivarens lönsamhet negativt. Uppdragsgivaren måste 

acceptera priset som marknaden bestämmer och det är därmed kostnaderna som de kan 

påverka, menar VD:n. 

 

4.2.2 Lönsamhet 

Uppdragsgivaren är en liten aktör och har därmed många marknadsandelar att ta. Att ta fler 

marknadsandelar vill både uppdragsgivaren och moderbolaget. Moderbolaget har godkänt att 

uppdragsgivaren säljer med låg eller i vissa fall med negativ marginal, för att komma in på 

fler marknader. Avsikten är att öka priserna efter att etablering har skett. Primärt vill 

uppdragsgivaren ha en bättre lönsamhet, men just nu vill de växa volymmässigt. Detta har 

skett genom att uppdragsgivaren har tagit kunder med låg marginal. Tyvärr har inte 

uppdragsgivaren växt tillräckligt mycket volymmässigt för att kompensera för den låga 
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marginalen och därigenom har lönsamheten varit sviktande de senaste åren. Detta är 

acceptabelt så länge de växer på lång sikt anser VD:n. 

 

För drygt ett år sedan tog uppdragsgivaren ett beslut om att öka säljkåren och under åren 

2007-2008 har totalt fem nya försäljare anställts. Tre av dessa försäljare jobbar inom Sverige 

och de övriga två säljer uteslutande till export. Försäljarna är inte lönsamma på kort sikt, men 

på lång sikt skall de vara lönsamma, menar försäljningsansvarige. Han känner personligen att 

de numera, efter nyanställningarna, är den organisationen de ska vara. 

 

VD:n talar om för oss att deras ökning i volym är större än ökningen i omsättning.  Detta 

beror dels på att dollarn har sjunkit. Uppdragsgivaren har nämligen till stor del 

tillverkningskostnader i euro och svenska kronor samt intäkter i dollar.  Detta blir en negativ 

påverkan i och med att uppdragsgivaren inte får lika många kronor för en dollar idag jämfört 

med tidigare. En annan förklarande variabel är förändringen av uppdragsgivarens produktmix. 

Uppdragsgivaren har ökat sin försäljning av billigare produkter och därmed blir det inte 

samma värde i produkterna. Avsikten är att detta skall kompenseras med en ökad volym. 

VD:n säger att de är osäkra på hur denna strategi påverkar företaget, vilket är en av 

anledningarna till deras önskemål om att upprätta en tillförlitlig lönsamhetsanalys. Om 

uppdragsgivaren fick bestämma skulle de dock enbart producera dyra produkter eftersom de 

kan säljas med en högre marginal. Detta är tyvärr inte möjligt eftersom efterfrågan inte är 

tillräckligt hög i dagens marknadssituation, menar VD:n. 

 

4.2.2.1 Produkter 

Uppdragsgivaren tillverkar cirka 400 varianter av Omega, varav 300 går mot lager och 100 

går mot order. Mot order menas att Omegavarianten endast produceras då kunden lägger en 

order på ett helfabrikat som kräver just den varianten av Omega. Det finns cirka 10 500 olika 

helfabrikat, varav 500 går mot lager och 10 000 går mot order. Det kan låta extremt mycket 

med så många varianter av helfabrikat, men det kan nämnas att en Omega kan skäras i olika 

dimensioner och varje dimension motsvarar en variant av helfabrikat. Det är därför 10 000 

varianter av helfabrikaten endast tillverkas mot order. Cirka 70 % av Omega-produkterna som 

tillverkas säljer uppdragsgivaren till återförsäljarna i form av Alfa-produkter. Beloppsmässigt 

är det återförsäljarna som i särklass är de mest lönsamma. 
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Försäljningschefen förklarar att de har ett produktråd där de träffas två gånger om året för att 

diskutera hela sortimentet. Olika varianter av Omega, Alfa och Beta läggs ner och kommer till 

kontinuerligt. Under några år har produktsortimentet ökat. Orsaken till detta är, som vi 

tidigare nämnt, marknadens krav på specialanpassade produkter inom varje område. Tidigare 

fanns det mer generella produkter som passade flertalet områden. Det dyker hela tiden upp 

nya produkter på marknaden. Detta märker kunderna och frågar uppdragsgivaren om de har 

den nya produkten som en konkurrent tillhandahåller. Uppdragsgivaren måste därmed hela 

tiden förbättra sina produkter för att hålla jämna steg med konkurrenterna. Det tillkommer 

ibland stora fasta kostnader vid införandet av en ny produkt. Ett annat problem dyker upp när 

en ny produkt ersätter en gammal. Då måste lagret av den gamla produkten rensas eftersom 

alla vill ha den nya produkten, säger försäljningsansvarige. 

 

Uppdragsgivaren har överfyllda lager. En av anledningarna är att produktsortimentet har ökat 

på grund av krav från marknaden. En annan anledning är att uppdragsgivaren vill erbjuda sina 

kunder snabba leveranser genom att hålla lager åt dem. Detta binder mycket kapital och 

uppdragsgivaren tar inte betalt för att hålla lager åt kunder. VD:n tycker att de har ett för stort 

produktsortiment. Uppdragsgivaren har därför startat ett projekt med moderbolaget där de ska 

slå samman produkter med moderbolaget samt ta bort vissa produkter för att få ett mer 

hanterligt produktsortiment. VD:n misstänker även att vissa produkter rent av är olönsamma 

då de drar på sig för mycket fasta kostnader. Uppdragsgivaren är därmed i behov av en 

tillförlitlig lönsamhetsanalys för att veta vilka produkter som kan tas bort från sortimentet. 

 

4.2.2.2 Kunder 

Enligt VD:n gäller den kända 80/20-regeln även hos uppdragsgivaren, 20 % av kunderna står 

för 80 % av lönsamheten. Uppdragsgivaren har cirka 500 kunder och den största kunden är 

moderbolaget som står för 30 % av omsättningen. Med en försäljningsmarginal på cirka 25 % 

exklusive fraktkostnader, har de en realistisk prisnivå till moderbolaget, hävdar VD:n. 

Eftersom uppdragsgivaren tillverkar förbrukningsprodukter, köper kunder ganska 

regelbundet. De flesta kunderna har uppdragsgivaren haft väldigt länge. Detta gäller 

framförallt återförsäljarna som ofta har varit uppdragsgivaren trogna i 10-30 års tid. 

Slutkunderna som köper Beta-produkter handlar dock precis det de vill ha och är inte lika 

trogna, förklarar VD:n. 
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Uppdragsgivaren kategoriserar sina kunder i A-, B- och C-kunder. Kategoriseringen baseras 

endast på kundens storlek och inte på lönsamhet, säger försäljningsansvarige. A-kunder är 

stora kunder som prioriteras i alla lägen. Dessa kunder får maximal support och de besöks 

ofta. B-kunder besöks mer sällan, men de ska besökas eftersom även de är viktiga. C-kunder 

är sådana kunder som enbart kontaktas via telefon för att ta upp orders. De betalar ett högre 

pris, betalar frakten och har kortare betalningstider. 

 

Priser och rabatter baseras på kategorin som kunden tillhör. Försäljningsansvarige förklarar 

att det är viktigt att veta och ta i beaktande vad kunden har för potential. En stor kund kanske 

köper lite av dem idag och mycket av konkurrenter. Men på grund av att kunden har potential 

att köpa mer av uppdragsgivaren i framtiden, kanske denne kategoriseras som en A-kund. En 

stor kund känner konkurrenter till och alla vill ha dem genom prissänkningar. Oftast är det 

små slutkunder som köper Beta-produkter som är lönsammast eftersom de inte bryr sig så 

mycket om priset ifall produkterna fungerar bra. 

 

VD:n vet att uppdragsgivaren har olönsamma kunder där de endast tar ut en låg eller ingen 

försäljningsmarginal. Resonemanget till att behålla dem är att de bidrar till att täcka fasta 

kostnader, men att det inte går att ha för många kunder av den sorten. Försäljningsmarginalen 

ska i slutändan täcka alla samkostnader och generera vinst. Som tidigare nämnts har olika 

marknader olika prisnivåer. När uppdragsgivaren tittar på nya kunder måste de se vilken nivå 

försäljningsmarginalen ligger på. De försöker givetvis ha en positiv marginal redan från 

början, men i vissa områden går de in med en negativ marginal i förhoppning om att kunna 

öka priset i framtiden. Det är många nya kunder som tycker att uppdragsgivaren är dyra, 

främst bland återförsäljarna. Uppdragsgivaren ser inte sig själva som ett lågprisföretag, utan 

de erbjuder mervärde i form av kvalitet och kunskap för att öka kundernas produktivitet och 

därmed en sänkning av kundernas kostnader. När vi frågar VD:n om det görs några ytterligare 

analyser förutom prisnivån, berättar han att de ej analyserat kunder som de borde ha gjort. Det 

är först nu de har startat det arbetet. De vill genom en lönsamhetsanalys, veta vilka kunder 

som inte är lönsamma, vad det skulle innebära för den totala lönsamheten om de tas bort, med 

mera. 

 

Då vi frågar försäljningsansvarige ifall de prisdifferentierar kunder som tar mer tid att 

handskas med, svarar han nej. Vidare förklarar han att kunder givetvis skiljer sig åt. En del 

kunder är lätta att jobba med, medan en del är svåra och noterar småsaker i produkten som 
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ingen har lagt märke till tidigare. Det kan även hända att uppdragsgivaren lägger en väldigt 

liten insats för att sälja in till en kund, sen en väldig insats för att få in pengarna, vilket leder 

till extra mycket administrationskostnader. 

 

4.3 Kalkyleringssystemet 

Vi ska nu beskriva hur kalkyleringssystemet hos uppdragsgivaren är uppbyggt och hur det 

fungerar. I detta avsnitt berättar vi först översiktligt i sju punkter hur kalkyleringssystemet 

fungerar. Sedan förklarar vi djupare hur för- och efterkalkylen ställs upp samt hur 

prissättningen av produkterna sker. I avsnitt 4.4 Åsikter från ledningsgruppen, tar vi upp de 

olika åsikterna om kalkyleringssystemet som finns hos uppdragsgivaren. 

 

 
Figur 4.7 Visar en översiktlig modell över uppdragsgivarens kalkyleringssystem (egen modell) 

 

• I slutet av varje år uppdateras kalkyleringssystemet för nästkommande år. Vid 

upprättandet av förkalkylen är det första steget att de olika avdelningsansvariga 

uppskattar avdelningarnas kostnader för nästkommande år. 
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• Den viktigaste uppskattningen står försäljningsansvarige för. Han upprättar en 

försäljningsprognos över det kommande året. Denna används som underlag inom 

flera delar i kalkylarbetet. 

 

• Försäljningsprognosen ligger till grund för hur produktionsavdelningens kostnader 

kommer att se ut. Produktionsansvarige uppskattar även antalet drifttimmar för 

produktionen under året, utifrån försäljningsprognosen. 

 

• Alla dessa kostnader sammanförs och den ekonomiansvarige upprättar en budget. 

 

• Ledningen diskuterar och delar upp kostnaderna i budgeten i en del som skall fördelas 

på kalkylobjekten (produkterna) och en del som ej fördelas på kalkylobjekten. De 

kostnader som fördelas på produkterna kallar vi produktkalkylkostnader. De kostnader 

som inte är produktkalkylkostnader skall därmed i slutändan täckas av 

försäljningsmarginalen. Produktkalkylkostnaderna fördelas på de olika 

kostnadsställena (KS1-KS5) genom ytterligare diskussioner inom ledningen. 

Produktionsansvarige fördelar även sina uppskattade antal drifttimmar på de olika 

kostnadsställena. Genom att dividera kostnader med antalet drifttimmar tas det fram 

olika pålägg för respektive kostnadsställe.  Andra pålägg skapas genom att dividera 

kostnader med kostnaden för råmaterial och antal tillverkningsorders. Dessa pålägg, 

tillsammans med specialutredningar, olika faktorer och kostnaden för det direkta 

råmaterialet bygger upp förkalkyler för de olika produkterna. Med hjälp av en 

förkalkyl kan kostnaden för en viss tillverkningsorder beräknas och därmed fås 

tillverkningspriset för en produkt. Vissa produkter använder sig av den förkalkylerade 

kostnaden vid prissättningen. 

 

• I den nedre delen av figur 4.7 finns efterkalkylen. Under tillverkningen sker 

kontinuerliga återrapporteringar när olika processer startas och avslutas. Med hjälp 

av återrapporteringarna kan en efterkalkyl upprättas för en viss tillverkningsorder. 

Efterkalkylen visar vad de verkliga kostnaderna för en tillverkningsorder blev. Om 

den förkalkylerade kostnaden skiljer sig från den efterkalkylerade kostnaden för en 

tillverkningsorder betyder det att kostnaderna för tillverkningsordern inte blev vad 

uppdragsgivaren hade tänkt sig innan tillverkningen startade. 
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• Vid prissättning av vissa produkter använder försäljarna sig av de efterkalkylerade 

(verkliga) kostnaderna och andra produkter prissätts på basis av förkalkylerade 

tillverkningskostnader. På tillverkningskostnaderna läggs det sedan på en 

försäljningsmarginal som skall täcka de kostnader som ej fördelades på 

kalkylobjekten. 

 

4.3.1 Förkalkyl 

Vi skall nu mer ingående beskriva hur förkalkylen hos uppdragsgivaren är uppbyggd och hur 

den fungerar. Olika personer ur ledningsgruppen är med i de olika stegen som vi presenterar 

nedan. 

 

 
Figur 4.8 Visar en översiktlig modell över uppdragsgivarens förkalkyl (egen modell) 

 

Det första steget är upprättandet av en försäljningsprognos för nästa års försäljning. Denna tas 

fram av försäljningsansvarige och innehåller vilka och hur stora volymer av produkter som 

beräknas produceras och säljas. Uppdragsgivaren tillverkar inte om det inte finns en 

matchande efterfrågan, därför är försäljningsprognosen väldigt viktig. 

 

Med försäljningsprognosen som underlag beräknar produktionsansvarige hur mycket 

kostnader och hur många drifttimmar som respektive kostnadsställe i produktionen kommer 

att utnyttja. Uppdragsgivarens produktion är igång 50 timmar i veckan, sedan skiljer sig 

antalet drifttimmar åt mellan kostnadsställena. Det räknas även fram antalet 

tillverkningsorders som produktionen kommer att få under året. All denna information 
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kommer senare att användas som underlag för beräkning av pålägg hos de olika 

kostnadsställena. 

 

Respektive avdelningsansvarig uppskattar kostnaderna för sin avdelning nästkommande år. 

Ekonomiansvarige sammanställer sedan en budget för hela företagets kostnader samt budgetar 

för varje resultatenhet för nästa år. Fördelningen av kostnader till respektive resultatenheter är 

väldigt lika från år till år. Ekonomiansvarige talar om för oss att beloppen på de olika 

kostnadskontona inte varierar särskilt mycket från år till år. I samband med budgetarbetet 

beräknar ekonomiansvarige även de kalkylmässiga kapitalkostnaderna; kalkylmässiga 

avskrivningar, ränta på anläggningstillgångar samt ränta på rörligt kapital. Valutakursen har 

en stor betydelse för kostnaden för råmaterialen, eftersom en stor andel köps från utlandet. 

Uppdragsgivaren förutspår att valutan kommer att variera mellan ett visst intervall under året 

och fastställer en genomsnittlig valutakurs som de använder sig av i budgeten. 

 

När de budgeterade siffrorna tagits fram sker en diskussion om hur de budgeterade 

kostnaderna, post för post, skall fördelas. Vissa kostnader kan orsakslogiskt härledas till 

produkterna och skall då ingå i produktkalkylerna. Dessa kostnader skall i ett andra steg 

fördelas på de fem olika kostnadsställena. De kostnader som inte kan kopplas till produkterna 

skall ej fördelas, utan istället täckas av försäljningsmarginalen. Det läggs inte jättemycket 

arbete på denna fördelningsprocess varje år, utan den procentuella fördelningen av 

kostnaderna är oftast likadan som föregående år. Justeringar sker väldigt sällan. 

Utgångspunkten för kostnadsfördelningen är en mall som består av procentuella fördelningar. 

Denna mall upprättades för fyra år sedan och uppdaterades för två år sedan. Vi illustrerar med 

ett fiktivt exempel på fördelning av energikostnaderna. 

 

 
Figur 4.9 Visar ett exempel på kostnadsfördelning (egen modell)  

 

Under fördelningsprocessen behöver inte kostnadsposterna i sin helhet fördelas på 

produkterna. I figur 4.9 ser vi att 80 % av energikostnaderna fördelas ut på produkterna 
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medan resterande 20 % ska täckas av försäljningsmarginalen. Energikostnader som fördelas 

ut på produkter delas sedan upp mellan kostnadsställena; 5 % till KS1, 50 % till KS2, 10 % 

till KS3, 10 % till KS4 och 25 % till KS5. 

 

Utifrån de budgeterade siffrorna och fördelningen av kostnaderna ställer 

kalkyleringsansvarige upp kalkyler för det kommande året. Uppdragsgivaren använder en 

blandning av självkostnads- och bidragskalkylering. Bidragskalkyleringen sker i form av att 

vissa indirekta kostnader ej fördelas ut på kalkylobjekten, utan ska täckas av 

försäljningsmarginalen. Detta betyder att det inte är en ren självkostnadskalkylering, eftersom 

en sådan fördelar ut alla företagets kostnader ner på kalkylobjekten. Det är dock ingen 

renodlad bidragskalkylering heller, eftersom det förekommer samkostnader som fördelas ut på 

kalkylobjekten. 

 



Empiri 
___________________________________________________________________________ 

53 
 

 
Figur 4.10 Visar kostnadsfördelning hos Omega (egen modell) 

 

 
Figur 4.11 Visar kostnadsfördelning hos Alfa respektive Beta (egen modell) 

 

Figur 4.10 visar hur kostnader påförs Omega för att få fram tillverkningspriset för 

tillverkningsordern. Figur 4.11 visar på motsvarande sätt hur kostnader fördelas till Alfa och 

Beta. Observera att det direkta materialet för Alfa och Beta är Omega och har därmed inget 

MO-pålägg. Som figurerna visar, finns totalt tre olika varianter av förkalkyler; en för Omega, 

en för Alfa och en för Beta. Vi ska nu förklara vad de olika figurerna visar och slutligen 

åskådliggöra för hur en tillverkningsorder kan se ut. 

 

De olika kostnadsslagen finner vi längst till vänster i figurerna 4.10 och 4.11. De direkta 

kostnaderna är råmaterialet och dessa påförs kalkylobjektet direkt. Vi nämnde tidigare att 



Empiri 
___________________________________________________________________________ 

54 
 

vissa indirekta kostnader fördelas ut på kalkylobjekten, det är dessa kostnader som här 

benämns driftkostnader och kapitalkostnader. Dessa fördelas ut till kalkylobjektet genom 

kostnadsställena KS1, KS2 och KS3 hos Omega, KS4 hos Alfa samt KS5 hos Beta. Dessa är 

samma kostnadsställen som vi tidigare benämnt KS1-KS5. LÖN, MO, OADM och ÖVR är de 

olika fördelningsmetoder som används vid fördelningen. Med hjälp av fördelningsmetoderna 

erhålls pålägg i form av ett absolutbelopp eller en procentsats. LÖN och ÖVR innehåller 

oftast både inställningar och process. På de kostnadsställen där maskiner kräver en inställning, 

kostnadsförs den tid inställningen tar genom inställningskostnaden. Själva processandet hos 

maskinerna kostnadsförs enligt antalet drifttimmar som tillverkningsordern tar i anspråk. 

Kostnader för inställning och process differentieras inte, utan kostnadskvoten (kronor per 

drifttimme) för inställning och process är densamma hos respektive kostnadsställe. Detta 

gäller både för LÖN och ÖVR. Observera att varje kostnadsställe har sina egna unika pålägg 

eftersom kostnaderna och volymerna för fördelningsnycklarna varierar mellan 

kostnadsställena. De framräknade påläggen är sedan fasta under hela året. Nedan förklaras de 

olika påläggen ytterligare. Observera att alla procentsatser av de olika kostnadsgrupperna som 

tas upp nedan är andelen av de indirekta kostnader som totalt fördelas ut. Om exempelvis 80 

% av energikostnaderna fördelas ut lika på två kostnadsställen skriver vi 50 % för varje 

kostnadsställe. 50 % plus 50 % representerar därmed inte de totala indirekta kostnaderna, utan 

endast de totala indirekta kostnaderna som fördelas ut, det vill säga kostnader som ingår i 

produktkalkylen. 

 

 
Figur 4.12 Visar fördelningsmetoden LÖN (egen modell) 

 

LÖN innehåller 90 % av arbetarlönerna, det vill säga lönen för personalen som arbetar vid 

maskinerna. Lönekostnaden multipliceras med en lönebifaktor på 1,55 för att inkludera 

sociala avgifter med mera. Fördelningsnyckeln som används är budgeterat antal drifttimmar. 

Därmed erhålls en lönekostnad per drifttimme som multipliceras med antalet drifttimmar som 

kalkylobjektet utnyttjar. Som vi tidigare nämnt kostnadsförs LÖN antingen som inställning 

eller process. 
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Figur 4.13 Visar fördelningsmetoden MO (egen modell) 

 

MO är materialomkostnaderna och innehåller 3 % av arbetarlönerna, cirka hälften av den 

kalkylmässiga räntan för rörligt kapital, 25 % av löner till tjänstemän samt 15 % av 

lokalkostnaderna. Fördelningsnyckel är den totala budgeterade kostnaden för direkt 

råmaterial. MO-pålägget blir därmed en procentuell påläggssats som multipliceras med 

kostnaden för det direkta materialet som kalkylobjektet konsumerar. MO-pålägget används 

enbart för råmaterialet hos Omega. 

 

 
Figur 4.14 Visar fördelningsmetoden OADM (egen modell) 

  

OADM innehåller cirka 3 % av arbetarlönerna och cirka 18 % av löner till tjänstemän. Dessa 

kostnader ska representera kostnaderna för att ta fram kalkyler och tillverkningsorders. 

Fördelningsnyckel är budgeterat antal tillverkningsorders. OADM-pålägget blir därmed en 

fast kostnad per tillverkningsorder oberoende av produktvolymen i tillverkningsordern. Det 

kan nämnas att en tillverkningsorder görs gemensamt för KS1, KS2 och KS3. För KS4 och 

KS5 upprättas däremot alltid individuella tillverkningsorders för respektive kostnadsställe. 

 

 
Figur 4.15 Visar fördelningsmetoden OADM (egen modell) 

 

ÖVR innehåller resterande produktkalkylkostnader som skall fördelas ut på kalkylobjekten. 

Dessa är bland annat kalkylmässiga avskrivningar, ränta på anläggningstillgångar, resterande 

kalkylmässig ränta på rörligt kapital, reparation och underhåll, kontorsmaterial, 

tjänstemannalöner, emballage med mera. Fördelningsnyckeln som används är antalet 

budgeterade drifttimmar. Precis som för LÖN erhålls därmed en kostnad per drifttimme som 

multipliceras med antalet drifttimmar som kalkylobjektet utnyttjar. ÖVR kostnadsförs 

antingen som inställning eller process. För den intresserade läsaren har vi i bilagan skrivit ut 

hur stora kostnadsbeloppen är för respektive fördelningsmetod. 
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4.3.1.1 Exempel på förkalkylerade tillverkningsorders 

Vi nämnde tidigare att det finns tre varianter av förkalkyler. För att öka förståelsen för hur 

förkalkyleringen fungerar ska vi nu visa två exempel på hur förkalkyler används för att 

beräkna kostnaden för en tillverkningsorder. Alla siffror är fiktiva på grund av sekretesskäl. 

Vi ska först visa hur en tillverkningsorder för Omega kan se ut. Sedan visar vi även en 

tillverkningsorder för Beta eftersom den är lite annorlunda. 

 

 
Figur 4.16 Fiktiv förkalkylerad tillverkningsorder för Omega (egen modell) 

 

Figur 4.16 visar en förkalkyl på en tillverkningsorder för Omega. Först och främst har vi 

kostnaden för det direkta materialet. Detta beräknas per kilo eller per meter beroende på vilket 

råmaterial det gäller. Det finns många sorters råmaterial i en verklig tillverkningsorder, men 

vi har endast tagit upp två sorter i exemplet. OADM, MO och inkörningskostnaden är 

indirekta kostnader för hela tillverkningsordern och hänförs inte till något speciellt 

kostnadsställe. MO är en påläggssats som multipliceras med kostnaden för det direkta 

materialet. OADM är en kostnad per tillverkningsorder som är oberoende av produktvolymen. 

En ny kostnad som dykt upp först nu är inkörningskostnaden. Uppdragsgivaren använder 

gamla maskiner och det krävs att Omega körs ett antal meter innan rätt mängd av de olika 
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råmaterialen kan ställas in. Inkörningskostnaden representerar därmed det material som 

kasseras på grund av inkörningen och är oberoende av produktvolymen för 

tillverkningsordern. LÖN och ÖVR är beroende av antalet drifttimmar som 

tillverkningsordern tar i anspråk hos de olika kostnadsställena, KS1-KS3. Här beräknas både 

tidsåtgången för inställning och process.  

 

 

Figur 4.17 Fiktiv förkalkylerad tillverkningsorder för Beta (egen modell) 

 

Som vi ser i förkalkylen för Beta (figur 4.17) skiljer sig KS5 när det gäller LÖN och ÖVR. 

Hos KS1-KS4 har det endast funnits en kostnadskvot (kronor per drifttimme) per 

kostnadsställe, medan det är differentierat hos KS5. Detta är en av de specialutredningar för 

kalkyleringen som uppdragsgivaren gör. Dessa olika kostnadskvoter för varje operation kan 

jämställas med ytterligare kostnadsställen. Dock är dessa inte lika noggrant upprättade som 

KS1-KS5 i och med att de olika operationerna ej analyserats på kostnadskontonivå. KS5 har 

fått en summa kostnader, vilka har fördelats ut på de olika operationerna, främst beroende på 

hur många arbetare som finns på varje operation. Annars är principen densamma som innan; 
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inställning och process har samma kostnadskvoter för LÖN respektive ÖVR, inställning för 

LÖN har samma tidsåtgång som för ÖVR och detsamma gäller för process. 

 

Tillverkningskostanden för Omega- samt Alfa-produkter beräknas och lagerförs till 

standardkostnader. Beta-produkter beräknas däremot till variabel tillverkningskostnad, den 

tillverkningskostnad som fås av efterkalkylerna. Efterkalkylen behandlar vi i nästa delavsnitt. 

 

Förkalkylen ger tillverkningskostnaden för en tillverkningsorder. Affärssystemet har 

möjligheten att lägga till en försäljningsmarginal för att räkna fram ett försäljningspris, men 

uppdragsgivaren använder ej den funktionen. Hur försäljningspriset räknas fram beskrivs i 

avsnittet 4.3.3 Prissättning. 

 

4.3.1.2 Faktorer 

Det finns olika faktorer i kalkylerna som uppdragsgivaren kan använda sig av för att justera 

tillverkningskostnaden för kalkylobjekten. En korrigeringsfaktor används för att förändra 

tillverkningskostnaden vid olika konjunkturlägen. Vid högkonjunktur tillverkas fler 

produkter, vilket leder till att de indirekta kostnaderna fördelas på fler produkter och varje 

produkt blir därmed billigare i kalkylerna. Det finns en risk att försäljningspriset sänks ifall 

tillverkningskostnaden sjunker. Vid högkonjunktur borde istället försäljningspriset höjas, 

eftersom efterfrågan ökar. Motsatta förhållandet gäller vid lågkonjunktur. Då tillverkas färre 

produkter som leder till att tillverkningskostnaden ökar i kalkylerna. Att höja 

försäljningspriserna i en lågkonjunktur är inte önskvärt i och med att efterfrågan är låg. 

Därmed korrigerar denna faktor upp tillverkningskostnaden vid högkonjunktur samt sänker 

tillverkningskostnaden vid lågkonjunktur. 

 

En annan faktor är den så kallade VD-faktorn. Denna används för att höja eller sänka 

kostnaden för specifika grupper av produkter som VD:n anser borde höjas eller sänkas. Denna 

faktor används bland annat då Omegas tillverkningskostnad räknas upp till sin 

standardkostnad. 
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4.3.2 Efterkalkyl 

 

 
Figur 4.18 Visar en översiktlig modell över uppdragsgivarens efterkalkyl (egen modell) 

 

Efterkalkylen visar i efterhand vad de verkliga kostnaderna för en tillverkningsorder blev, 

enligt uppdragsgivarens sätt att kalkylera. Beräkningen av efterkalkylen sker med samma 

pålägg som förkalkylen, men den verkliga resursåtgången kan vara mindre eller större än de 

förväntade, enligt förkalkylen. Den verkliga resursåtgången för tillverkningsordern tas fram 

genom att arbetarna återrapporterar resursförbrukningen samt tidsåtgången. 

Återrapporteringsfunktionen är direkt kopplad till affärssystemet, vilket automatiskt räknar 

fram en efterkalkyl på alla tillverkningsorders som tillverkas. I affärssystemet kan 

efterkalkylen hanteras på olika sätt för att få genomslag i prissättningen med mera. Om 

exempelvis tillverkningskostnaden för en viss order blir överdrivet hög på grund av fel i 

maskineriet kan detta justeras i efterhand, förklarar kalkyleringsansvarige. 

 

Ekonomiansvarige förklarar för oss att uppdragsgivaren under året följer upp kostnaderna 

genom efterkalkylen. De efterkalkylerade värdena (de verkliga kostnaderna) jämförs med de 

budgeterade värdena, eftersom det är budgeten som ligger till grund för påläggen och därmed 

kostnadsberäkningen. Om något ser konstigt ut måste uppdragsgivaren gräva lite överallt och 

gå in och titta på olika värden för att se vad som är fel. Det kan exempelvis vara felaktiga 

rapporteringar, för lite eller för mycket materialuttag eller fördelningar som har blivit 

felaktiga. 

 

Uppdragsgivaren använder fast kostnad för halvfabrikatet Omega. Detta betyder att oavsett 

vad den efterkalkylerade kostnaden blir, sätts ett förkalkylerat standardpris på produkten. 

Detta standardpris används när Omega blir direkt råmaterial för Alfa och Beta. Anledningen 
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till detta är att ”felaktigheter” i tillverkningen av Omega inte ska påverka 

tillverkningskostnaden för Alfa och Beta. 

 

Alfa har en efterkalkyl, men det återrapporteras endast materialuttag för tillverkningsordern. 

Tiderna i efterkalkylen är därmed densamma som i förkalkylen. Alfa använder sig av en fast 

tillverkningskostnad. Vi förklarar lite senare hur prissättningen av Alfa sker. 

 

Beta använder variabel kostnad. Det betyder att det efterkalkylerade värdet används vid 

prissättning samt uppföljning av kunder och tillverkningsorders med mera. 

 

Den stora delen av återrapporteringen sker hos KS5, där cirka 60 tillverkningsorders går 

igenom varje dag. Hos RE1, där KS1-KS3 ingår, rör det sig om cirka två till sju 

tillverkningsorders per dag och därmed sker återrapporteringen i ett lugnare tempo. Hos KS4 

sker endast återrapportering av materialuttag och denna siffra är väldigt säker jämfört med 

tidsrapporteringar. 

 

4.3.2.1 Olika varianter av efterkalkyler 

Precis som hos förkalkylerna finns det tre varianter av efterkalkyler; Omega-, Alfa- och Beta-

efterkalkyler. Det blir sällan några större avvikelser mellan för- och efterkalkyl på Omega- 

och Alfa-produkter. Därmed är inte uppföljningen av dessa kalkyler lika viktiga som för Beta-

produkter. Det är Beta-produkterna som blir mycket tidskrävande i form av en massa 

uppföljnings- och kontrollarbeten av efterkalkylerna samt analyser av avvikelser mellan för- 

och efterkalkyler. Det är en större andel manuellt arbete och antalet operationer som ska 

rapporteras in är många hos KS5 (där Beta tillverkas) och tiderna kan därmed variera mer. 

Vidare upprättas dagligen många fler efterkalkyler för Beta-produkter jämfört med Omega- 

och Alfa-produkter. 
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4.3.3 Prissättning 

Uppdragsgivaren har inga statiska priser på sina produkter. De utgår från 

tillverkningskostnaden för produkterna. Det finns även olika faktorer som spelar in vid 

prissättningen, såsom prisnivån på kundens marknad, kundens storlek, tidigare 

försäljningsmarginal på kunden, beställningens storlek, vilken produkt det gäller med mera. 

Försäljningsansvarige och VD:n förklarar att de generellt använder sig av tre olika metoder 

vid prissättningen. En metod för en helt ny produkt, en för befintliga Alfa-produkter och en 

för befintliga Beta-produkter. 

 

Vid helt nya produkter kan försäljaren använda sig av en modul i affärssystemet. 

Kalkyleringsansvarige har i modulen lagt upp en lista med olika attribut som kan pusslas ihop 

till nya produkter. Cirka 80 % av produkterna som försäljarna vill skapa går att skapa via 

modulen. Om försäljaren kan skapa den nya produkten via modulen, räknas det fram en 

förkalkylerad tillverkningskostnad. Försäljaren har ett visst intervall som 

försäljningsmarginalen måste ligga inom. Om kunden tycker att priset blir för dyrt och 

försäljaren måste gå under intervallet, måste försäljaren först kontakta försäljningsansvarige 

som kan ge ett eventuellt godkännande. 

 

När det gäller befintliga Alfa-produkter använder försäljarna sig av en prislista. I prislistan 

finns priset per löpmeter av olika Alfa-varianter. Utifrån priserna i prislistan lämnar 

försäljarna ofta en rabatt till kunden. Försäljaren behöver därmed inte titta på 

tillverkningspriset, utan de har ett intervall på rabatten som de ej får överstiga. Om kunden 

måste gå över intervallet är det återigen försäljningsansvarige som måste ge sitt godkännande 

innan affären blir av. 

 

Den sista metoden används för befintliga Beta-produkter. Eftersom produkterna har tillverkats 

tidigare, utgår försäljaren från tillverkningspriset i den senaste efterkalkylen. Likt de nya 

produkterna har försäljaren sedan ett intervall som försäljningsmarginalen måste ligga inom. 

Om kunden ej accepterar priset kan försäljaren i första hand gå in i affärssystemet och titta på 

hur tillverkningskostnaden för produkten har varit historiskt sett. Det kan vara så att den 

senaste efterkalkylen har haft en ovanligt hög tillverkningskostnad. Om kunden fortfarande 

inte är nöjd med priset och vill ha det billigare, trots att försäljaren har använt sig av en 

historiskt lägre kostnad, måste återigen försäljningsansvarige kontaktas. 
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4.4 Åsikter från ledningsgruppen 

VD:n säger att uppdragsgivaren givetvis vill komma så nära verkligheten som möjligt med 

kalkylerna. Det är utifrån de befintliga kalkylerna som ledningsgruppen fattar sina beslut. 

Besluten måste grundas på vilka produkter och kunder som är lönsamma att jobba med. 

Frågan är om underlaget uppdragsgivaren har är tillförlitligt. VD:n tror personligen att det är 

lite av ”så här har det varit innan, fortsätt göra på samma sätt” och att de inte riktigt har de 

rätta förutsättningarna inlagda i kalkyleringssystemet. Han känner därmed osäkerhet när det 

gäller om kalkylerna verkligen stämmer. 

 

Ekonomiansvarige säger att de vill ha en för- och efterkalkyl som är så pass skarp att de kan 

dra slutsatser och göra känslighetsanalyser. Annars kanske man tar bort en produkt som man 

inte tror är lönsam, men som sen visar sig vara lönsam. Enligt honom skulle kalkylen 

uppdateras minst två gånger om året. En produktkalkyl innehåller exempelvis 

råmaterialkostnader. Om valutakurserna förändras mycket under året förändras även 

råmaterialkostnaden, eftersom mycket av råmaterialet köps in från utlandet. Detta leder 

därmed till en förändrad kostnadsbild för uppdragsgivaren. Ekonomiansvarige anser att 

kalkylpriset borde uppdateras löpande under året utefter sådana händelser. Det kan även 

hända att det investeras i en ny maskin eller att en maskin går sönder. Efter sådana händelser 

ska inte kalkylpriset ligga kvar, utan måste uppdateras. Det är givetvis en resursfråga. 

Uppdatering av kalkyler görs i dagsläget endast en gång om året hos uppdragsgivaren. 

 

Kalkyleringsansvarige förklarar att ett av affärssystemets viktigaste syften är att se vart 

uppdragsgivaren tjänar pengar och vart de inte tjänar pengar. Kalkylerna är till för att försöka 

prissätta internt på ett rättvist sätt för att marginalanalyserna ska ge ett tillförlitligt och 

användbart utfall. Om uppdragsgivaren prissätter fel internt blir konsekvensen att en del 

felaktiga beslut kan tas. Kalkyleringsansvarige tycker att affärssystemet som sådant fungerar 

bra, men resultatet beror givetvis på vad man stoppar in i det. 

 

Kalkyleringsansvarige förklarar att uppdragsgivaren försöker sprida kostnader över alla 

produkter. Han anser att det skulle gå för långt ifall kostnadsfördelningen skulle grunda sig på 

det faktiska resursutnyttjandet. Metoden uppdragsgivaren använder sig av idag resulterar i att 

ju längre tid en produkt tar att tillverka, desto mer kostar den. Detta på grund av att de till 

största delen använder sig av kvoter med drifttimmar som fördelningsnyckel. 
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Så gott som alla ur ledningsgruppen har en uttalad misstro till efterkalkylen. En av 

anledningarna är att de inlagda tiderna för de olika operationerna i förkalkylen är gamla. 

Kalkyleringsansvarige förklarar för oss att de bytte affärssystem för fyra år sedan. Innan bytet 

försökte uppdragsgivaren köra ett planeringssystem vid sidan av det gamla affärssystemet, 

som skulle hjälpa dem att finplanera produktionen. I samband med detta upptäcktes att deras 

inlagda tider, som användes i förkalkylen, ej kunde stämma. Det stämde nämligen inte med 

hur planeringssystemet la ut tillverkningsorders. I samband med uppgraderingen till det 

nuvarande affärssystemet för fyra år sedan, bestämde sig uppdragsgivaren för att korrigera de 

gamla tiderna med X antal procent. Därmed tror kalkyleringsansvarige att de hamnade bättre 

till än tidigare, men han vågar inte påstå att de ligger rätt. Felaktiga tider leder till att den 

förväntade tidsåtgången i respektive operation blir felaktig och därmed blir påläggen som 

använder tid som fördelningsnyckel felaktiga, vilket drabbar både för- och efterkalkylen. 

 

Misstron till efterkalkylen grundar sig även på den svaga tillförlitligheten på 

återrapporteringarna. Den ansvariga för återrapporteringsfunktionen förklarar att det finns två 

faktorer som spelar in när det gäller tillförlitligheten till återrapporteringen. Den första faktorn 

är noggrannheten i rapporteringen. Det gäller att få till en disciplin så att arbetarna verkligen 

rapporterar tillverkningsorders korrekt. Det vill säga att återrapporteringen startas när 

tillverkningsordern påbörjas, samt att återrapporteringen avslutas när tillverkningsordern är 

färdig. Detta måste göras noggrant för att få en vettig tidsmässig uppskattning. Den andra 

faktorn är något som kallas buntning. Buntning är att en order startas innan maskinen är färdig 

med den föregående tillverkningsordern. Sedan fördelas tidsåtgången procentuellt ut på 

respektive order. Återrapporteringsansvarige tycker inte att buntningen fungerar som det ska 

och tillägger att de har klagat på buntningen under tre års tid. 

 

Dessa faktorer bidrar till att efterkalkylen kan ”slå från gång till gång” som 

kalkyleringsansvarige uttrycker det. Han säger att uppdragsgivaren inte studerar efterkalkylen 

så mycket som de borde. Uppdragsgivaren vill inte lägga ner för mycket jobb på att analysera 

efterkalkylen eftersom de inte kan lita på den, menar kalkyleringsansvarige. 

 

Ekonomiansvarige håller inte riktigt med och menar att det är lite av en definitionsfråga. Han 

menar att kalkyleringsansvarige har rätt i att om tiderna vore helt fel skulle de resultatmässigt 

få en för stor lagerförändring och sedan en alldeles för stor kostnad för sålda varor. Det är 
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klart att osäkerheten kring tiderna påverkar tilliten till för- och efterkalkylen. Men eftersom 

ambitionen finns att förbättra tilliten ska uppdragsgivaren gå in och titta tycker 

ekonomiansvarige. Ekonomiansvarige har därför tillsammans med återrapporteringsansvarige 

börjat upprätta analyser för att jämföra resursförbrukningen i för- och efterkalkyler. Den 11:e 

varje månad ”stänger” ekonomiansvarige och återrapporteringsansvarige lagret. Då 

kontrollerar de vad som är kostnadsredovisat i efterkalkylerna. Vid behov rättar de till 

eventuella felaktigheter och på så vis får lagret ett mer korrekt värde. Alla avslutade 

tillverkningsorders får då de efterkalkylerade värdena. Sedan följs avvikelserna upp. Ett 

exempel är då de matar in alla tillverkningsorders och tittar på en operation i taget. Om en 

viss operation konsekvent avviker med exempelvis 20 % beror det antingen på att arbetarna 

jobbar dåligt, eller rapporterar de fel eller är förkalkylen tokig. Sådana saker tycker 

ekonomiansvarige är skäl nog för att gå in och följa upp efterkalkyler för att bli bättre. Det är 

fel att säga att det inte sker en analys, menar ekonomiansvarige. Det sker en analys jämt, men 

däremot kanske inte lika bra som det borde vara på exempelvis försäljningsordernivå från 

marknadssidan. Innan efterkalkylerna kommer till ekonomiansvarige och 

återrapporteringsansvarige sker en tidigare kontroll. Det finns arbetare som kontrollerar ifall 

det finns grova fel i efterkalkylerna. Dessa fel kan uppstå om arbetarna glömmer att starta 

eller avsluta en operation eller skriver fel på materialuttaget. Därmed sker minst två kontroller 

av efterkalkyler, säger ekonomiansvarige. 

 

Om man ser på helheten över exempelvis ett år är avvikelsen väldigt liten, menar VD:n. 

Ekonomiansvarige har gjort en analys som visar på att detta stämmer. Där har han ställt upp 

två resultatrapporter för samma tidsperiod bredvid varandra, den ena med efterkalkylerade 

kostnader och den andra med de verkliga kostnaderna för perioden (utan någon fördelning 

eller kalkylering). Om kalkylerna inte alls fungerar borde det bli en väldigt stor skillnad i 

resultatet, vilket det inte blir. Siffrorna stämmer väldigt bra överens. För lagervärderingen är 

det viktigt att detta stämmer, annars kan de få uppblåsta siffror för lagret, förklarar 

ekonomiansvarige. 

 

VD:n säger att i vissa typer av affärer ska uppdragsgivaren ha en viss försäljningsmarginal, 

medan de i andra affärer är beredd att ”tulla” på den. Kalkyleringsansvarige tillägger att 

uppdragsgivaren ibland produktions- och försäljningsmässigt, ligger på en hyfsad nivå. Då 

kanske de redan har täckt in de fasta kostnaderna i produktionen och ser möjligheten till att ta 

en ytterligare affär som inte är budgeterad. Då är de kanske beredda att ha en lite lägre 
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marginal, eftersom det i detta fall endast tillkommer rörliga kostnader. De problem som 

uppstått för uppdragsgivaren kan bland annat bero på att de har tullat på 

försäljningsmarginalen i för många fall. Återrapporteringsansvarige anser att det är viktigt att 

tillverkningskostnaden verkligen stämmer. I dagens konkurrenssituation pressas oftast 

försäljningspriset ned och om tillverkningskostnaden inte stämmer kan försäljningspriset lätt 

hamna under den reella tillverkningskostnaden. 

 

Då vi frågar om uppdragsgivaren skulle kunna tänka sig att fördela kostnader på exempelvis 

kundnivå, får vi intressanta synpunkter från olika personer. VD:n håller med om att det skulle 

vara en bra idé. Beslutsunderlaget skulle förbättras ytterligare på detta sätt. Exempelvis skulle 

de kunna ha en lägre försäljningsmarginal hos kunder som är mindre krävande. I ett annat fall 

kanske en mycket krävande kund inte är lönsam om de inte har en försäljningsmarginal på 60 

%. Ekonomiansvarige talar om för oss att olika kunder har olika sätt att krångla på. Vissa 

kräver en väldigt liten insats för att sälja till, men sedan en väldig insats för att få betalt. Det 

skulle vara bra att ha exempelvis olika snitt på svenska och utländska kunder, sedan kanske 

ett annat snitt på en viss grupp av kunder etcetera. Kalkyleringsansvarige talar genast om 

ABC-kalkylering och menar att vissa kunder kanske egentligen kräver mycket mer tid med 

försäljarna än den ”genomsnittliga” kunden. Därmed luras man lite av den traditionella 

kalkyleringen. Sedan kan man fråga sig om någon speciell kategori produkter ska belastas 

mer av en speciell kostnad än andra. Uppdragsgivaren har inte gett sig in i ABC-kalkyleringen 

i någon större omfattning. Det är i praktiken oftast för komplicerat att integrera ABC-

kalkylering i ett normalt affärssystem.  Om ABC-kalkylering används får man oftast jobba 

med det vid sidan om det ordinära affärssystemet. Det borde vara till en hjälp att använda 

ABC-kalkylering på kundnivå, men det är ett stort jobb att samla in samt uppdatera 

information hela tiden, menar kalkyleringsansvarige. Uppdragsgivarens nuvarande 

affärssystem kan dock ej hantera ABC-kalkylering. Då vi frågar om det är möjligt att använda 

återrapporteringssystemet på försäljarna, för att mäta hur lång tid de lägger på varje kund 

svarar återrapporteringsansvarige att det i princip borde gå. 
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4.5 Framtida åtgärder hos uppdragsgivaren 

Ekonomiansvarige ser en eventuell förbättringsåtgärd i två steg. Steg ett är att ta reda på hur 

rättvist det befintliga kalkyleringssystemet fördelar kostnaderna. Steg två är att titta på hur 

resultatet skulle bli ifall de fördelade ut resten av kostnaderna, och i så fall, hur ska 

fördelningen ske? 

 

Kalkyleringsansvarige berättar om att de är på gång att upprätta en sorts efterkalkyl på 

resultatenhetsnivå. De hade en sådan analys i deras föregående affärssystem, men de har inte 

hunnit med att göra en sådan för det nya affärssystemet. Där ska de kunna se, på 

resultatenhetsnivå, hur väl de totala verkliga kostnaderna stämmer överens med de 

förkalkylerade kostnaderna för samtliga tillverkningsorders under en viss period. Då kan de få 

en uppfattning om de ligger någorlunda rätt eller helt fel. Sedan ska det kunna analyseras 

ytterligare. Om de exempelvis ligger någorlunda rätt kan de ytterligare se hur många 

tillverkningsorders som ligger under, över och någorlunda rätt och kanske förklara varför 

vissa avviker mer än andra tillverkningsorders etcetera. 

 

Kalkyleringsansvarige berättar vidare om en ytterligare analys uppdragsgivaren vill göra. Av 

de cirka 10 000 artiklar som uppdragsgivaren har i sitt produktsortiment, säljs många kanske 

endast en gång per år. Då är det inte lönt att analysera efterkalkylerna för dessa produkter var 

för sig. Det vore då mer intressant att kanske samla in 100 stycken återrapporteringsfall för en 

viss del av sortimentet och se om det exempelvis är en normalfördelningskurva på det? Då 

skulle de våga tro på resultatet. Men om de ger en helt galen kurva vet de att 

återrapporteringen ej fungerar riktigt. De har dock inte kommit fram till den analysen än, men 

ambitionen är att plocka ut det materialet ur återrapporteringarna oavsett hur bra eller dåligt 

det är, för att få ett grepp om kvalitén på återrapporteringen. 

 

Uppdragsgivaren anlitade för drygt ett år sedan en konsult utifrån för att göra en tidsstudie på 

tidsåtgången i de olika operationerna. Detta har dock inte lagts in i affärssystemet än. VD:n 

tycker att det är viktigt att ha de rätta förutsättningarna inlagda i kalkyleringssystemet, men de 

har inte haft tid att lägga in de nya tiderna i affärssystemet än. Tidsstudien skedde dock endast 

under en begränsad period och på ett begränsat antal produkter. Därmed krävs en omfattande 

komplettering för att mäta tiderna för alla produkter. 
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Ekonomiansvarige berättar att det materialspill som blir över när Omega skärs ned till 

helfabrikat oftast slängs. Ibland är dock ”spillbitarna” tillräckligt stora för att kunna tillverka 

Beta-produkter. När dessa spillbitar, som benämns ”kubb”, används för tillverkning av Beta-

produkter visar inte efterkalkylen något materialuttag av Omega och den tillverkningsordern 

blir därmed väldigt billig. Det leder i sin tur till att försäljningsordern för dessa Beta-

produkter blir väldigt lönsam. Detta är en konsekvens av att Beta-produkter använder variabel 

kostnad. Uppdragsgivaren skulle vilja få med kostnaden för kubb som materialuttag i 

tillverkningsordern. Detta skulle dock vara väldigt krävande i och med att varje kubb skulle 

behöva förses med en identitet för att kunna läggas in i affärssystemet. Därmed är det inte 

praktiskt möjligt att lägga in den stora mängd kubbar de har, menar ekonomiansvarige. Idag 

är det istället arbetare som är duktiga på att komma ihåg de olika kubbarna, som ser till att 

kubbarna används då det är möjligt.  

 

Ovanstående problem tillsammans med den dåliga tilliten till efterkalkylen, som kan slå från 

gång till gång, har lett till att uppdragsgivaren nu istället försöker gå på de förkalkylerade 

kostnaderna för Beta-produkter. VD:n förklarar även att försäljare som är ute hos kunden vill 

ha ett snabbt svar på hur mycket kunden ska betala för produkten. Idag blir försäljaren 

tvungen att säga ”jag får återkomma med priset”. Uppdragsgivaren vill därmed kunna snabba 

upp processen så att inte tillverkningspriset hela tiden ska styra ut till kund. Det är istället 

prisnivån på de olika marknaderna som ska styra vad de ska sälja för. Prissättningen av Beta-

produkter ska därmed bli mer lik prissättningen av Alfa-produkter, där försäljaren ska ha en 

prislista över produkterna och sedan kunna lämna en rabatt inom ett visst intervall. Denna 

förändring betyder att de lämnar variabel kostnad och istället går över till standardkostnader 

ut mot kunder. Uppdragsgivaren hade standardkostnader mot kunder tidigare. VD:n berättar 

att de för några år sedan gick över till variabel kostnad på grund av att det fanns stora 

ambitioner om att de skulle kunna påverka kunder, och därmed sin egen lönsamhet, beroende 

på hur mycket kunden beställer etcetera. Nu i efterhand har det visat sig vara för krångligt. 

Det kostar att använda en sådan här metod, det gäller att väga kostnaden mot nyttan. Det är 

bättre att köra till standardkostnad och sedan analysera skillnaden i tillverkningsorders istället, 

menar VD:n. Det är inte är många som använder sig av variabla kostnader ut mot kund. 

Eftersom det förkalkylerade priset används, tas ej hänsyn till verklig tid- och materialåtgång i 

prissättningen. Det enda som påverkar produktens kostnad är ställkostnaderna, det vill säga 

hur stor tillverkningsordern är. Detta blir i alla fall mer jämförbart mellan åren, menar VD:n. 
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4.6 Produktutveckling 

Enligt kalkyleringsansvarige är det svårt att skilja på produkter som är enkla och komplexa att 

tillverka hos uppdragsgivaren. De flesta produkterna är produktionsmässigt väldigt likartade. 

Officiellt har uppdragsgivaren en person som är ansvarig för produktutvecklingen, men det är 

även andra som jobbar med produktutveckling under deras arbetstid. Enligt 

kalkyleringsansvarige används befintliga resurser för de förändringar som sker på grund av att 

en ny produkt införs. Det är ej nödvändigt för uppdragsgivaren att köpa in nya maskiner för 

att tillverka nya produkter. När uppdragsgivaren tar fram nya produkter handlar det oftast om 

att nya råmaterial används eller att befintliga maskiner ställs om. Kalkyleringsansvarige anser 

dock att det är svårt att ge utvecklingsprodukter en rättvis kostnadsbelastning på grund av 

utvecklingskostnaderna. En del nya produkter är väldigt likartade nuvarande produkter medan 

vissa avviker lite mer och drar mer kostnader. Det kan då vara svårt att fånga upp de 

produkter som innebär mer utvecklingskostnader. Det kanske händer en gång per år att en ny 

produkt leder till större produktutvecklingskostnader, menar kalkyleringsansvarige. När ökade 

indirekta kostnader uppstår i samband med produktutveckling belastas dessa över alla 

produkter hos uppdragsgivaren. 

 

Uppdragsgivaren använder de ordinarie maskinerna när de ska testköra nya produkter. 

Därmed upprättas tillverkningsorders på FoU-körningarna, vilket betyder att kostnaderna för 

dessa finns med i efterkalkylerna. Eftersom prover körs i de ordinarie maskinerna är det svårt 

att särskilja FoU-körningarna ifrån de vanliga körningarna. Uppdragsgivaren budgeterar inte 

för FoU-kostnaderna, men affärssystemet tar hänsyn till råmaterialet för dessa. 

Produktutvecklingsansvariges lön samt FoU-körningarna ingår i produktkalkylkostnaderna. 

VD:n uppskattade grovt att utvecklingskostnaderna skulle kunna ligga på cirka tre % av 

omsättningen. Enligt produktutvecklingsansvarige håller testprodukterna överlag en hög 

kvalitet och därmed säljs en stor del av dessa, dock till ett lite lägre pris. Det är därmed 

väldigt svårt att få en riktigt bra uppskattning på vad de verkliga kostnaderna för FoU kan 

vara i och med att dessa kostnader ej redovisas separat. För att få en uppfattning av FoU 

kostnaden behövs det göras en ganska djup undersökning för att hamna rätt menar 

produktutvecklingsansvarige. 
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5 Analys 

 

I detta kapitel presenterar vi vår analys över uppdragsgivarens kalkyleringssystem. Vi 

besvarar bland annat vår uppsats huvudproblem samt motiverar varför vi gjort den 

bedömningen. Vi kommer genomgående i analysen att använda oss av olika belopp och 

procentsatser från uppdragsgivarens produktkalkylkostnader. Dessa siffror finner den 

intresserade läsaren i bilagan.  

 

5.1 Varför är det viktigt med en tillförlitlig kalkylering?  

Det är viktigt att kalkyleringen är tillförlitlig eftersom produktkalkyler används som 

beslutsunderlag för att styra verksamheter. Tillfällen då kalkyler används som beslutsunderlag 

är exempelvis vid prissättning, lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll, produktval, 

outsourcing-situationer, val av tillverkningssätt eller val av tillverkningsvolym (Ax et al, 

2005). Ett stort och komplicerat företag kan inte styras effektivt med enbart övergripande 

ekonomisk information. För att kunna styra ett företag på ett optimalt sätt gäller det att känna 

till hur och varför olika kostnader och intäkter uppkommer. Ett väl fungerande 

kalkyleringssystem är mer eller mindre ett måste ifall verksamheten ska uppnå sina 

strategiska mål och därmed allokera sina resurser på de kunder och produkter som är 

lönsamma. (SAM, 1993) 

 

Vi anser att det är viktigt att ha god kostnadsinformation som beslutsunderlag, eftersom 

missledande information kan leda till fattande av felaktiga beslut. Uppdragsgivarens 

ekonomiansvarige vill ha ett kalkyleringssystem som är så pass detaljerat att de kan göra 

avvikelseanalyser och dra slutsatser från systemet. Vidare tycker ekonomiansvarig att det är 

viktigt med god kostnadsinformation, annars finns risk för att en produkt som tros vara 

olönsam tas bort, när den i själva verket är lönsam. VD:n säger att de vill att kalkylerna ska 

avspegla verkligheten så bra som möjligt, eftersom de ska användas som beslutsunderlag. 

Dock känner VD:n en viss osäkerhet när det gäller kalkylerna och därmed tycker han att det 

är viktigt att vi analyserar deras kalkyler. 
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5.2 Varför är kalkyleringssystemet viktigt för uppdragsgivaren? 

Enligt Cooper (1989) ökar företags behov av detaljerad kostnadsinformation när företagen 

verkar på föränderliga marknader med låg vinstmarginal. Om kostnadsinformationen inte är 

tillräckligt detaljerad finns det risk för att ledningen tar felaktiga beslut, anser Cooper. 

 

På senare tid har konkurrensen inom uppdragsgivarens bransch ökat betydligt. 

Utvecklingsländerna har kommit ikapp kvalitetsmässigt, samtidigt som de har tillgång till 

billigare arbetskraft och kan därmed tillverka till en betydligt lägre kostnad. Idag är tillväxten 

på marknaden relativt statisk och det råder överproduktion av produkter som uppdragsgivaren 

säljer. I och med att efterfrågan på varorna inte ökar gäller det för uppdragsgivaren att ta 

marknadsandelar från sina konkurrenter. Uppdragsgivaren som tidigare tog ut relativt höga 

priser, kan numera inte göra det i samma utsträckning på grund av de förändrade 

förutsättningarna på marknaden. Priset är nu, mer än någonsin innan, ett väldigt stort 

konkurrensmedel i branschen. En ytterligare anledning till att företaget inte kan hålla uppe 

sina marginaler är att de inte ligger i framkanten av produktutvecklingen. 

 

Uppdragsgivaren vill ha en klart högre lönsamhet, men i huvudsak fokuserar företaget på att 

växa volymmässigt. Med tanke på den rådande marknadssituationen, uppdragsgivarens 

sviktande lönsamhet samt deras låga vinstmarginal, finner vi att det är av yttersta vikt att 

företaget kan lita på sina kalkyler och att de har god kunskap över sina kostnader, det vill säga 

god kostnadskontroll. 

  

Första steget, anser vi, är att slå fast om kalkyleringen är tillförlitlig. Vi tycker det är extra 

viktigt att kalkyleringen är tillförlitlig då uppdragsgivaren är inne i ett kritiskt skede och 

behöver ta många strategiska beslut angående verksamhetens framtid. Besluten som behöver 

tas är bland annat om produktmixen ska förändras och om uppdragsgivaren ska nischa sig på 

något sätt. Det är även viktigt med tillförlitliga kalkyler eftersom de används som underlag 

vid prisförhandlingar mot kunder. Nu när säljstyrkan är större än den någonsin har varit 

kommer uppdragsgivaren troligtvis att öka sin försäljning. Därför är det extra viktigt att de 

inte säljer till underpris. Om kalkyleringen är felaktig kan det leda till att uppdragsgivaren 

förhandlar till sig ett försäljningspris som egentligen är för lågt. 
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5.3 Kritik mot traditionell kalkylering applicerad på 

uppdragsgivaren 

Uppdragsgivarens kalkyleringssystem som beskrevs i empirikapitlet är ett traditionellt 

kalkyleringssystem. Systemet skulle vi beskriva som en blandning mellan självkostnads- och 

bidragskalkyl. Vad vi ska presentera i detta avsnitt är hur väl den kritik som riktats mot 

traditionell kalkylering passar in på uppdragsgivarens kalkyleringssystem. 

 

5.3.1 Kostnadsbilden hos uppdragsgivaren 

Enligt SAM (1993) har dagens tillverkande företag en förändrad kostnadsstruktur jämfört med 

då de traditionella kalkyleringsmetoderna skapades. De indirekta kostnaderna som ska 

fördelas ut på kalkylobjekten har ökat i relation till de direkta kostnaderna. De traditionella 

kalkyleringsmetoderna kan därmed behöva uppdateras för att hänsyn ska tas till den 

förändrade kostnadsbilden. 

 

Uppdragsgivarens produktkalkylkostnader består till 57 % av direkta kostnader samt 43 % av 

indirekta kostnader. Det är enbart råmaterial som är direkta kostnader. Arbetarlöner ingår 

härmed som en indirekt kostnad. Uppdragsgivaren betraktar inte lönekostnader som en direkt 

kostnad eftersom dessa beräknas med hjälp av olika fördelningsnycklar. I produktkalkylen 

ingår därmed även lönekostnader som uppstår exempelvis när arbetarna är på rast. 

Fördelningsmetoden beaktar heller inte skillnader i löner för olika arbetare, utan det som 

används är en generell lönekostnad per drifttimme. Dessutom samvarierar inte lönekostnaden 

med produktionsvolymen. Det går exempelvis inte att sänka lönekostnaden under året ifall 

produktionsvolymen minskas drastiskt, på grund av lagar och bestämmelser. 

 

Vi anser att uppdragsgivarens indirekta kostnader är en stor andel av de totala 

produktkalkylkostnaderna. Därmed kan en hel del av kritiken som förts mot traditionell 

kalkylering appliceras på uppdragsgivarens kalkyleringssystem. 
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5.3.2 Förkalkyl 

I detta avsnitt redogör vi för våra analyser om uppdragsgivarens förkalkyl. Vi tar upp de 

faktorer som vi anser påverkar tilliten till uppdragsgivarens förkalkyl. Vi behandlar både 

positiva och negativa aspekter. Mycket av den kritik som vi tar upp mot förkalkylen påverkar 

givetvis även efterkalkylen.  

 

5.3.2.1 Fördelning av kostnader 

Som Ax et al (2005) förklarade, fördelar en renodlad självkostnadskalkyl alla företagets 

kostnader ner till kalkylobjekten. SAM (1993) kritiserar traditionella kalkyler genom att dessa 

fördelar många kostnader på ett allt för generellt sätt. 

 

Uppdragsgivaren låter bli att fördela 15 % av de totala kostnaderna på kalkylobjekten. Vi 

anser det som positivt att uppdragsgivaren inte fördelar ut alla kostnaderna. Resonemanget är 

att om alla kostnader skulle fördelas skulle även de kostnader som i dagsläget inte fördelas, 

”tvingats” ner på produkterna och därmed skulle en ökad schablonisering föreligga. Istället 

analyserar uppdragsgivaren vilka kostnadsposter, samt hur stor andel av respektive post som 

ska fördelas på produkterna samt vilket kostnadsställe de ska tillfalla. Vi uppfattar även att 

uppdragsgivaren budgeterar väldigt bra. Att uppskatta budgeten är dock mindre komplicerat 

eftersom ett facit kan erhållas i slutet av varje år i form av att jämföra de faktiska kostnaderna 

med de budgeterade. Ekonomiansvarige talade även om för oss att kostnadsposterna inte 

varierar mycket beloppsmässigt från år till år.  

 

5.3.2.2 Stora pålägg 

Lite övergripande menar SAM (1993) att det principiella felet med traditionella 

kalkyleringssystem är att användare av dessa endast får en schabloniserad kostnadsfördelning 

per kostnadsställe. Med andra ord erhåller företag en mer eller mindre god uppskattning om 

vart kostnaderna härstammar ifrån. Det som uteblir med traditionell kalkylering är dock 

varför kostnaden uppstår. De traditionella kalkylerna kan därmed ej redogöra för varför en 

viss kostnad är av en viss storlek på ett visst kostnadsställe. SAM (1993) menar även att 

andelen indirekta kostnader har ökat och den förändrade kostnadsstrukturen har därmed lett 

till väldigt höga pålägg. Dessa två problem får konsekvensen att användaren av traditionell 
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kalkylering hela tiden försöker minska sina produkters tillverkningskostnader genom att 

minska på enheten som fördelningsnyckeln använder sig av. Produktiviteten och effektiviteten 

har ökat och därmed har tillverkningskostnaderna minskat och utgör idag en mindre andel av 

de totala kostnaderna. Andelen administrationskostnaderna har däremot ökat bland annat som 

en följd av den ökade automatiseringen. Det traditionella synsättet riktar dock fokus på 

ytterligare rationalisering av tillverkningen. Därmed förbises åtgärder som kan minska 

administrationskostnaderna, där stora kostnadsbesparingar finns att hämta, menar SAM 

(1993). 

 

I uppdragsgivarens fall används nyckeltalet drifttid till att fördela 39 % (33 412 tkr) av de 

totala kostnaderna som fördelas ut på kalkylobjekten, det vill säga produktkalkylkostnaderna. 

39 % är onekligen en betydande del av kostnaderna. Därmed anser vi att kritiken om att 

effektivitetsåtgärder endast riktas mot produktionen är applicerbar på uppdragsgivaren. Vi 

anser att det finns en risk för att uppdragsgivaren fokuserar på att minska drifttiden, eftersom 

det leder till en minskad tillverkningskostnad för produkterna. Ökad effektivisering är inte fel, 

men den primära fokusen kanske istället borde läggas på att minska de indirekta kostnaderna 

på 33 412 tkr. Vidare kan en allt för stor fokusering på att endast effektivisera i produktionen 

leda till att uppdragsgivaren missar att effektivisera andra delar av företaget för att minska de 

administrativa kostnaderna. Vi kommer att behandla det senare, men exempelvis sker det idag 

omfattande analyser, uppföljningar och kontroll kring efterkalkylen på grund av dess låga 

tillit. Skulle efterkalkylen förbättras avlastas en hel del arbete för tjänstemännen. 

 

5.3.2.3 Tidsuppskattningar 

Bergstrand (1997) förklarar att stora pålägg leder till att fördelningsnycklarna måste beräknas 

ytterst noggrant. Små beräkningsfel av fördelningsnyckeln mångfaldigas vid 

kostnadsfördelningen till kalkylobjektet. Vidare menar SAM (1993) att många företag har en 

intuition som är rätt, medan ytterligare analys visar på att felens storlek underskattas. 

Exempelvis kan en misstänkt olönsam produkt vara mycket mer olönsam än vad företaget 

trott. 

 

Vi anser att det är av yttersta vikt att tidsuppskattningarna stämmer. Det finns två företeelser 

att beakta när det gäller tidsaspekten. Dels det totala antalet budgeterade drifttimmar och dels 

tidsåtgången för de olika operationerna. Uppdragsgivaren anser sig vara duktiga på att 
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budgetera det totala antalet drifttimmar men är osäkra på om den inlagda tidsåtgången för de 

olika operationerna verkligen stämmer. Vi ser osäkerheten för operationstiderna som mycket 

oroande. Operationstiderna är en mycket viktig del i kalkyleringen i och med att 39 % av de 

totala produktkalkylkostnaderna använder sig av drifttimmar som fördelningsnyckel. Den 

höga andelen som är beroende av operationstiderna medför stora fel ifall tiderna inte är rätt 

uppskattade. Vi illustrerar med ett exempel: 

 

Om en operations tidsåtgång exempelvis är 20 % felaktigt uppskattad och 40 % av 

kostnaderna använder tidsåtgången som fördelningsnyckel blir tillverkningskostnaden totalt 8 

% fel. Sätt sedan 8 % i relation till en försäljningsmarginal på 20 % av tillverkningskostnaden. 

Då är det inte svårt att inse hur viktigt det är att affärssystemets inlagda tidsåtgång för de olika 

operationerna verkligen stämmer. 

 

Vi anser att dessa stora pålägg tillsammans med den dåliga tilliten för de inlagda tiderna, kan 

leda till felberäkningar på produkters tillverkningskostnad i både för- och efterkalkyler. Detta 

kan i sin tur leda till katastrofala konsekvenser för uppdragsgivaren. Konsekvenserna kan vara 

den som SAM (1993) tar upp där misstänkt olönsamma produkter kan vara avsevärt dyrare än 

vad uppdragsgivaren tror. Vi anser även att det finns risk för att vissa produkter som 

egentligen är olönsamma kan ses som lönsamma och vice versa. 

 

5.3.2.4 Samvariation av fördelningsnycklar och kostnader 

Enligt både SAM (1993) och Andersson (2001) är det av yttersta vikt att de valda 

fördelningsnycklarna, som ska fördela de indirekta produktkalkylkostnaderna, samvarierar 

med kostnaderna. Enligt SAM (1993) är många indirekta kostnader fasta i förhållande till 

exempelvis produktgrupp och då ger volymbaserade fördelningsnycklar en felaktig 

kostnadsbelastning. Vidare påpekar författaren att vissa indirekta kostnader är av 

engångskaraktär. SAM (1993) menar att en mer rättvis fördelning av indirekta kostnader kan 

uppnås genom att differentiera fördelningsnycklarna och därmed tillvägagångssättet för hur 

exempelvis fasta kostnader och indirekta kostnader fördelas.  

 

Uppdragsgivaren använder drifttimmar till att fördela 39 % (33 412 tkr) av deras totala 

produktkalkylkostnader. Vi tror däremot inte att 39 % av produktkalkylkostnaderna verkligen 

samvarierar med antalet drifttimmar. Av kostnaderna som fördelas med drifttimmar är 15 % 
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(12 801 tkr) fasta kostnader och dessa samvarierar troligtvis ännu sämre med antal 

drifttimmar. Vi anser att den stora delen fasta kostnader kan ge en felaktig 

kostnadsfördelning. Vi kan dock ej avgöra hur stor del av de rörliga kostnaderna som 

verkligen samvarierar med drifttimmar, men detta kan givetvis också vara en bristande faktor. 

Vi anser att uppdragsgivaren skulle kunna uppnå en rättvisare fördelning av indirekta 

kostnader genom att använda sig av fler fördelningsmetoder med differentierade 

fördelningsnycklar. Vi är medvetna om att uppdragsgivarens affärssystem innehåller 

begränsningar när det gäller antalet fördelningsnycklar. I dagsläget använder uppdragsgivaren 

sig av alla de fördelningsnycklar som finns tillgängliga i systemet. Ett alternativ skulle då 

kunna vara att belasta fler fasta kostnader på vinstmarginalen. Istället för att differentiera de 

nuvarande fördelningsnycklarna menar vi att uppdragsgivaren borde anpassa sina 

produktkalkylkostnader. Därigenom skulle uppdragsgivarens nuvarande fördelningsnycklar 

på ett bättre sätt kunna fördela de reviderade produktkalkylkostnaderna. 

 

En positiv aspekt enligt oss, är att uppdragsgivaren påför vissa kostnader per 

tillverkningsorder. Dessa är inställningskostnader, inkörningskostnader samt 

fördelningsmetoden OADM, vilket fördelar kostnaderna för arbete som är direkt knutna till 

orderhantering samt framtagande av underlag för tillverkningsordern. Dessa fördelningar ger 

en rättvisare kostnadsfördelning i och med att en tillverkningsorder med låg volym ”straffas” 

genom att tillverkningskostnaden per produkt belastas med en högre kostnad. 

 

5.3.2.5 Många sorters kostnader 

Kostnadsfördelningen hos traditionella kalkyleringssystem har kritiserats för att ha en låg 

kausalitet mellan fördelade kostnader och resursförbrukning. Detta påstående motiveras med 

att traditionella kalkyler har en bristande förmåga att särskilja resurskrävande produkter från 

mindre resurskrävande produkter. Istället fördelas kostnader alltför allmängiltigt på flertalet 

produkter. Orsakerna till detta fenomen, menar kritiker, är att traditionella 

kalkyleringsmetoder klumpar ihop allt för många sorters kostnader då ett pålägg beräknas. 

Därmed fördelas de indirekta kostnaderna på ett allt för allmängiltigt sätt (SAM, 1993). 

Andersson (2001) har samma resonemang och menar att risken för felaktiga kalkyler ökar om 

man schabloniserar för grovt genom att använda en enda fördelningsnyckel. 
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Vi anser att det finns tre stycken primära aspekter som pekar på en ökad kausalitet av 

kostnadsfördelningen hos uppdragsgivaren. För det första använder uppdragsgivaren flera 

olika fördelningsmetoder vid varje kostnadsställe. Det skulle vara en större schablonisering 

ifall varje kostnadsställe enbart använde sig av en enda fördelningsmetod. Vidare kan det 

anses som självklart, men vi tycker att det är positivt att varje fördelningsmetod även är 

differentierad med olika stora pålägg hos varje kostnadsställe. En ytterligare positiv aspekt är 

att varje kostnadskonto analyseras separat för att komma fram till vilken andel som ska ingå i 

produktkalkylerna i respektive resultatenhet och kostnadsställe. Detta kan jämföras med att 

kostnadskonton endast antingen ingår i sin helhet eller utesluts helt från produktkalkylerna, 

vilket leder till en ökad schablonisering. Kritiken om stora ihopklumpningar av kostnader som 

SAM (1993) nämner, anser vi dock vara applicerbar hos uppdragsgivaren. 

Fördelningsmetoden ÖVR innehåller de facto ett hop av varierande kostnader. Det ska även 

vägas in i bedömningen att ÖVR representerar 24 % av de totala produktkalkylkostnaderna. 

Därmed är det inte endast många sorters kostnader hos ÖVR, utan de utgör även ett 

betydande absolutbelopp. Trots de tre positiva aspekterna anser vi därmed att kritiken är 

applicerbar på uppdragsgivaren i och med att kausaliteten minskas genom att ÖVR består av 

en stor mängd blandade kostnader, som tillsammans utgör en betydande andel av 

produktkalkylkostnaderna. 

 

En annan negativ aspekt när det gäller ÖVR är att kostnadskvoterna är densamma för både 

process och inställning. I verkligheten borde fler indirekta kostnader utnyttjas ifall det sker en 

process jämfört med en inställning. Vi anser därmed att kostnaden per timme borde 

differentieras beroende på om det är en inställning eller process. Inställningskostnaden menar 

vi bör vara lägre per timme jämfört med processkostnaden. Även för LÖN är 

kostnadskvoterna densamma för både inställning och process. Detta tycker vi dock inte är 

negativt. LÖN är kostnaden för arbetarna och den varierar ej beroende på vad arbetarna gör 

under deras arbetstid. Det kostar lika mycket för uppdragsgivaren oavsett om arbetaren gör en 

inställning eller en process, det vill säga producera varor. Därmed kan kostnaden per timme 

vara lika stor vid både inställningar och process.  
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5.3.2.6 Antal kostnadsställen 

Det är lättare att hitta en fördelningsnyckel som ger god kausalitet mellan resursförbrukning 

och kostnadsindelning ifall kostnadsställena består av homogena prestationer. Ökad kausalitet 

kan även erhållas genom att fördela de indirekta kostnaderna på flera kostnadsställen. För få 

kostnadsställen leder därmed till en ökad schablonisering av kostnadsfördelningen och 

försämrad kausalitet. (Andersson, 2001) 

 

Vi anser att antalet kostnadsställen hos uppdragsgivaren skulle kunna ökas. KS5 är ett 

kostnadsställe där det sker en ytterligare differentiering av kostnadskvoterna LÖN och ÖVR 

hos de olika operationerna. Dessa olika operationer i KS5 skulle istället kunna bli renodlade 

kostnadsställen såsom KS1-KS4. Vad vi åsyftar är att det ska ske en lika grundlig analys av 

kostnadsfördelningen på kostnadskontonivå även för de olika operationerna i KS5. Vidare 

tycker vi att KS2 skulle kunna uppdelas i flera kostnadsställen. Anledningen till att vi anser 

detta är att KS2 innehåller väldigt många olika moment i produktionsprocessen. Enligt oss 

skulle en uppdelning av KS2 till åtminstone två kostnadsställen kunna leda till en högre 

kausalitet mellan resursförbrukningen och kostnadsfördelningen. 

 

5.3.2.7 Hög- och lågvolym / FoU-kostnader 

När produkter tillverkas i en högre volym minskar kostnaden per produkt eftersom fasta 

kostnader fördelas på ett större antal produkter. Dessa kostnader kan exempelvis vara 

verktygs- och FoU-kostnader. Traditionella kalkyler beaktar inte denna aspekt och 

tillverkningskostnaden för produkter blir därmed densamma när tillverkningsvolymen skiljer 

sig. Konsekvensen blir att högvolymprodukter blir för dyra och lågvolymprodukter för billiga. 

Vidare borde FoU-kostnader täckas av vinstmarginalen istället för att fördela kostnaderna på 

befintliga produkter. (SAM, 1993) 

 

Uppdragsgivaren tar hänsyn till produkters volym på två sätt. Det första är att de använder 

vissa specifika tillverkningsorderkostnader som vi nämnde tidigare. Dessa kostnader var 

inkörningskostnad, inställningskostnader samt OADM. Det andra sättet är att råmaterialpriset 

kan pressas vid köp av större kvantiteter. Vi vill påstå att specifika kostnader för 

tillverkningsorders inte möjligen behöver göra tillverkningskostnaden rättvis. Vi illustrerar 

detta med ett exempel: 
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Säg exempelvis att inställningskostnaden är 1000 kr per order och att 100 produkter maximalt 

kan tillverkas i varje order. Om både hög- och lågvolymprodukter tillverkas i kvantiteter av 

100 i varje order blir det ingen differentiering av tillverkningskostnaderna. Om man tillverkar 

1 000 000 stycken av den ena produkten och 100 stycken av den andra produkten med 

”maximerade” orders blir resultatet ändå att varje produkt får bära 10 kr av orderkostnaden. 

 

Uppdragsgivaren tillverkar olika volymer i olika orders. Vi anser att det är positivt med denna 

differentiering genom olika orderkostnader, men detta innebär endast en differentiering på 

ordernivå. 

 

Kostnaden för råmaterial sänks troligtvis om det köps in för 1 000 000 styck än för 100 styck. 

Därmed differentieras tillverkningspriset genom råmaterialkostnaderna hos uppdragsgivaren. 

 

Kritiken som SAM (1993) tar upp riktar sig mer på de indirekta kostnaderna som fördelas ner 

på produkterna. Fördelningsmetoden ÖVR står för den större delen av de indirekta 

produktkalkylkostnaderna (19 899 tkr av totalt 36 547 tkr). Av dessa 19 899 tkr uppgår de 

fasta kostnaderna till 12 801 tkr. Fasta kostnader samvarierar ej med produktvolymen och 

fördelas därmed jämnt mellan produkterna beroende på hur många drifttimmar de utnyttjar. 

Vi illustrerar detta problem med ytterligare ett exempel: 

 

Tänk er att ett företag inför en ny produkt som ska tillverkas i en låg volym. Denna 

introduktion resulterar i en ökning av de fasta kostnaderna med 1 000 tkr. Säg att dessa fasta 

kostnader fördelas ut till samtliga produkter via drifttimmar, likt uppdragsgivarens 

fördelningsmetod ÖVR. Kostnaden på 1 000 tkr kommer därmed att fördelas i förhållande till 

produkternas utnyttjande av drifttimmar. Resultatet blir då att de tidigare produkterna, som 

tillverkas i en högre volym och därmed utnyttjar fler drifttimmar, kommer att få stå för större 

delen av de nya fasta kostnaderna på 1 000 tkr. Högvolymprodukterna kommer därmed att få 

en ökad kostnad per drifttimme, trots att de ej gett upphov till dessa fasta kostnader på 1 000 

tkr. Resultatet blir precis som SAM (1993) säger, att högvolymprodukter blir för dyra samt 

lågvolymprodukterna blir för billiga. 

 

Visserligen är uppdragsgivarens produkter väldigt enkla och produkterna skiljer sig åt relativt 

lite jämfört med många andra tillverkande företag. Det framkom även ur intervjuerna att det 

oftast inte tillkommer några större fasta kostnader vid införande av nya produkter, men VD:n 
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uppskattade grovt FoU-kostnader till 3 % av omsättningen. Det var svårt för oss att få en 

uppfattning av hur stor del av FoU som verkligen är rena FoU-kostnader, eftersom en hel del 

säljs. 

 

Vi anser att uppdragsgivaren kan få en felaktig och orättvis tillverkningskostnad mellan låg- 

och högvolymprodukter. Detta grundar sig främst på att ÖVR innehåller många varierande 

kostnader som tillsammans utgör ett stort belopp (19 899 tkr), samt att en stor del är fasta 

kostnader som ej samvarierar med produktvolymen. FoU-kostnaderna ingår även i 

produktkalkylen, vilket de inte borde göra. Vi anser att uppdragsgivaren borde börja 

särredovisa kostnader för FoU för att få en mer korrekt bild av dessa kostnader. Därmed 

skulle uppdragsgivaren kunna låta FoU-kostnaderna täckas av vinstmarginalen istället för att 

belasta andra produkters tillverkningskostnader som de gör idag. Vi anser dock att 

uppdragsgivaren har en positiv aspekt när det gäller FoU-kostnader. Uppdragsgivaren sänker 

nämligen lagervärdet för nya produkter som tillverkas på test. De är försiktiga i och med att 

de inte vet om det är möjligt att sälja dessa test-produkter. Därmed täcks en del av FoU-

kostnaderna via försäljningsmarginalen, precis som SAM (1993) förespråkar. Denna kostnad 

sänker dock endast tillverkningskostnaden för test-produkterna. Därmed kvarstår problemet 

att FoU-kostnaderna redan har belastat de övriga produkterna i form av den förhöjda 

kostnaden per drifttimme. 

 

5.3.2.8 Korrigering för konjunkturläget 

Enligt Ax et al (2005) kan praktisk volym användas för att de fasta kostnaderna per 

kalkylobjekt inte ska påverkas då produktionsvolymen förändras vid exempelvis 

konjunktursvängningar. 

 

Uppdragsgivaren använder sig av budgeterat antal drifttimmar när påläggen beräknas. De 

beaktar dock konjunktursvängningar genom att använda en korrigeringsfaktor för att höja 

tillverkningskostnaden vid högkonjunktur, samt sänka tillverkningskostnaden vid 

lågkonjunktur. Detta anser vi är positivt, i och med att försäljningen varierar i samband med 

konjunkturläget. Vid högkonjunktur säljs fler produkter, vilket leder till att de indirekta fasta 

kostnaderna fördelas på ett större antal produkter. Det i sin tur leder till en sänkt 

tillverkningskostnad. Genom att korrigera upp tillverkningskostnaden blir variationen mindre 

från år till år. Det kan även ha en psykologisk effekt genom att försäljarna inte sänker 



Analys 
___________________________________________________________________________ 

80 
 

försäljningspriset vid högkonjunkturer på grund av att tillverkningskostnaden minskar. 

Försäljningspriset borde istället ökas vid högkonjunktur eftersom köpkraften är mycket större, 

det vill säga marknaden har en högre efterfrågan och priset skall därmed höjas, vilket är en av 

grunderna i nationalekonomin. Om tillverkningskostnaden ej skulle korrigeras finns det en 

större risk att försäljningspriset istället sänks vid högkonjunktur i och med att 

tillverkningskostnaden sänks. 

 

5.3.2.9 Subjektiv fördelning av produktkalkylkostnader 

Vid flertalet tillfällen frågade vi om hur rutinerna kring uppdragsgivarens förkalkylarbete såg 

ut. Framförallt var vi intresserade av hur de indirekta kostnaderna fördelades till de olika 

kostnadsställena i förkalkylerna. Det vi lärde oss var att uppdragsgivaren till stor del baserade 

denna kostnadsfördelning på föregående års siffror, med reservation för vissa justeringar för 

förväntade unika händelser det kommande verksamhetsåret. Vidare sker fördelningen av 

produktkalkylkostnaderna som vi tidigare nämnt, till kostnadsställena med procentsatser som 

ledningsgruppen fastställt genom inbördes diskussioner. Summan av detta gör att 

kalkyleringssystemet präglas av subjektivitet. Samma resonemang gäller fördelningssatserna 

som delar in produktkalkylkostnaderna ner på operationerna hos kostnadsställena. Med andra 

ord baseras grunddata i kalkyleringssystemet på uppskattningar från ledningsgruppen. 

  

Vi kan inte erbjuda något alternativt arbetssätt för hur uppdragsgivaren ska ta fram 

grundmaterialet. Vi menar att denna subjektivitet är oundviklig. Dock hävdar vi att 

medvetenheten om subjektiviteten i sig har ett värde. Det är viktigt att uppdragsgivaren är 

medveten om följderna av deras uppskattningar, exempelvis kommer det att påverka samtliga 

produkters tillverkningskostnader. Vidare utgör produkters tillverkningskostnader ett viktigt 

beslutsunderlag för prissättning, val av produktmix etcetera. Medvetenheten om 

subjektiviteten och följderna leder till att ledningsgruppen inte glömmer vikten av att fördela 

kostnaderna på ett så bra sätt som möjligt. 
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5.3.3 Efterkalkyl 

I detta avsnitt redogör vi för våra åsikter och analyser över uppdragsgivarens efterkalkyl. Vi 

kommer främst att behandla de faktorer som ligger till grund för den svaga tilliten till 

efterkalkylen. Kalkyleringsansvarige har sagt att kostnadsinformationen som efterkalkylen 

tillhandahåller inte utgör ett bra beslutsunderlag. VD:n och ekonomiansvarige uttalade sig 

mer försiktigt och hävdade att informationen kunde vara ett bra beslutsunderlag men att 

informationen är förknippad med osäkerhet. Vi börjar med att behandla problemet med 

tidsaspekten i efterkalkylen. Sedan tar vi upp problemet med materialåtgången i efterkalkylen. 

Till sist förklarar vi hur dessa problem leder till en ökad arbetsbelastning hos 

uppdragsgivaren. 

 

5.3.3.1 Problem med tidsaspekten 

Det finns tre anledningar till osäkerhet kring tidsaspekten i efterkalkylen. Dels finns det 

brister vid själva återrapporteringen, vidare stämmer inte tidsåtgången hos operationerna 

och slutligen är buntningen problematisk. 

 

Den första anledningen grundar sig på arbetarnas bristande rutiner kring återrapporteringen. 

En möjlig orsak till detta är att arbetarna kanske prioriterar kvalitén på produkterna i första 

hand. Återrapporteringen kommer därmed i andra hand och det anses inte som viktigt att 

tillverkningsorders startas och avslutas på ett korrekt sätt. Detta leder till att uppdragsgivaren 

känner osäkerhet om efterkalkylerna verkligen speglar en korrekt tidsåtgång. Från 

intervjuerna har det framgått att tilliten till efterkalkylerna är sämre hos Beta än hos Omega 

och Alfa. Detta har att göra med att antalet tillverkningsorders hos KS1-KS3, där Omega 

tillverkas, endast är cirka två till sju stycken per dag. I KS4, där Alfa tillverkas, 

återrapporteras inga tider. Hos KS5, där Beta tillverkas, är däremot antalet tillverkningsorders 

cirka 60 stycken per dag. Stora och ofta förekommande avvikelser har lett till att 

uppdragsgivaren känt behov av en omfattande kontroll av efterkalkylerna, främst på Beta-

produkterna. Denna problematik fördjupar vi oss i under avsnitt 5.3.3.3 Stängning av lager. 

 

Den andra anledningen beror på den inlagda tidsåtgången för operationerna i affärssystemet. 

Som vi tidigare nämnt skedde en justering av tiderna för fyra år sedan. Dessa är dock enbart 

uppskattningar och uppdragsgivaren är inte säkra på om dessa stämmer. Vi tycker att tiderna 
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borde uppdateras årligen för att ta hänsyn till förändrade förutsättningar som sker i 

produktionen.  

 

Den tredje anledningen kallas som vi tidigare nämnt buntning. Buntning härrör från att det i 

affärssystemet påbörjas nya tillverkningsorders under tiden de föregående fortfarande pågar. 

Sedan fördelar affärssystemet den totala tidsåtgången, för alla ingående tillverkningsorders, 

lika mellan de tillverkningsorders som ingår i bunten. Buntningsmodellen fördelar inte 

tidsåtgången som ledningen vill. Ledningen vill att den totala återrapporterade tiden, för alla 

tillverkningsorders i bunten, ska fördelas på tillverkningsorders i förhållande till den 

förkalkylerade tidsåtgången. Med detta menas att om exempelvis två stycken 

tillverkningsorders ingår i en bunt och den totala återrapporterade tiden är tre timmar önskar 

ledningen att fördelningen per tillverkningsorder skulle ske i förhållande till den 

förkalkylerade tidsåtgången. Om ena tillverkningsordern har en förkalkylerad tidsåtgång på 

två timmar och den andra endast en timme, vill ledningen att fördelningen skulle bli just två 

timmar på den mer tidskrävande tillverkningsordern och en timme för den mindre. Idag sker 

tidsfördelningen lika på de enskilda tillverkningsorders som ingick i bunten. Det vill säga av 

den totala tidsåtgången på tre timmar, fördelas en och en halv timme på vardera 

tillverkningsorder. 

 

Detta anser ledningen, och vi, inte vara rätt och det påverkar bland annat prissättningen av 

produkter. Prissättningen på existerande Beta-produkter fastställs med hjälp av 

efterkalkylerna, och risken som vi ser är att försäljarna tar felaktiga priser. Ledningen har i 

intervjuer uttryckt missnöje med systemets modell och ska därför i framtiden börja använda 

sig av fast tillverkningskostnad (standardkostnad) även för Beta-produkter. 

 

5.3.3.2 Problem med materialåtgången 

Osäkerhet om den verkliga materialförbrukningen i produktionen är en ytterligare orsak till 

den låga tilliten för efterkalkylen. Det sker en kvalitetskontroll hos produktionen av Omega. 

Det händer dock relativt ofta att defekta Omega-produkter slinker igenom kontrollen. Omega 

är som vi nämnt ingående råmaterial för produktionen av både Alfa och Beta. När felaktiga 

Omega-produkter upptäcks under förädlingsprocessen av Alfa och Beta blir arbetarna tvungna 

till att avbryta förädlingen och kassera Omega-materialet. Kostnaden för dessa kassationer 

redovisas inte separat, utan uppkommer som ett för stort uttag av råmaterial i efterkalkylen. 
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Detta leder till felaktigt efterkalkylerade tillverkningskostnader. Dessa kassationskostnader 

försämrar även RE2:s resultat, i och med att felet upptäcks vid tillverkningen av Beta-

produkter. Vi anser detta som felaktigt, eftersom kassaktionskostnaden egentligen borde 

försämra RE1:s resultat. 

 

Ett annat problem med materialåtgången dyker upp när Omega skärs ner till Alfa eller Beta. 

Bitarna som skärs av och inte används i tillverkningen kan antingen bli rent spill som slängs, 

eller sparas för att användas till en annan tillverkningsorder. Spill som sparas läggs på lager 

och kallas kubb. Enligt ekonomiansvarige har kubb-lagret ett ganska betydande lagervärde. 

Problemet är att kubben inte registreras i affärssystemet eftersom det skulle kräva alldeles för 

omfattande administrationsarbete. Istället är det upp till arbetarna att hålla koll på om det 

finns kubb-material som kan utnyttjas i olika tillverkningsorders. När uppdragsgivaren 

analyserar differenser på råmaterialförbrukning vet de ej om differenserna beror på spill eller 

om det blivit kubb. Kostnadsföringen skiljer sig inte mellan kubb och spill. Kostnaden 

belastar den tillverkningsorder som spillet eller kubben härrör från. Följden av detta blir att 

Beta-produkter som produceras med kubb inte får någon kostnad för uttaget råmaterial, 

eftersom kubben inte är registrerad i affärssystemet. Tillverkningskostnaden för dessa 

produkter blir därmed avsevärt lägre. Som vi tidigare nämnt används efterkalkylen som 

prissättningsunderlag för Beta-produkter och vi anser att det finns ett farligt incitament att 

försäljare säljer dessa ”kubb-produkter” till ett allt för lågt pris. 

 

Vi vill även nämna att uppdragsgivaren har uppskattat sin kostnad för spill och kassaktioner 

till 7 % av den totala omsättningen. Denna procentsats är standard för branschen, men 

ledningen uttrycker en önskan om att sänka denna. Att aktivt försöka minska 

uppdragsgivarens kassationsandel ser vi som ett möjligt sätt att förbättra deras resultat på. 

Skulle uppdragsgivaren sänka spillet en procent av omsättningen skulle vinsten öka markant. 

 

5.3.3.3 Stängning av lagret 

Den ovanstående problematiken och den osäkerhet den föranleder efterkalkylerna har lett till 

att uppdragsgivaren tvingas att göra kontroller av efterkalkylerna. Exempelvis gör 

ekonomiansvarige och återrapporteringsansvarige kontinuerliga kontroller på avvikelser. Vad 

dessa två begrundar är ifall den resursförbrukning och tidsåtgång som efterkalkylerna visar är 

rimliga i förhållande till vad förkalkylen visar. Dessa avvikelseanalyser leder ibland till att de 
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går in och korrigerar efterkalkylerna till mer ”rimliga” värden. Därefter när de känner sig 

nöjda, fastställer de värdet för produkterna och stänger lagret. Därmed får lagret en mer 

korrekt värdering för att undvika uppblåsta siffror för lagret. 

 

En annan kontroll av efterkalkylerna är den dagliga checken av tillverkningsorders. Det är 

totalt tre stycken anställda som har till uppgift att bland annat se över återrapporterade 

tillverkningsorders från RE1 och RE2 för godkänning. Med andra ord gör de en kontroll ifall 

någon miss uppstått i återrapporteringen under dagens tillverkningsorders. Felaktigheter kan 

vara att arbetare missat att avsluta en tillverkningsorder och då framstår den som väldigt 

tidskrävande. Ifall inget ser konstigt ut godkänner kontrollanten tillverkningsordern i 

affärssystemet och efterkalkylen läggs in i affärssystemet. Om något ser suspekt ut kan 

kontrollanten göra smärre korrigeringar innan denne godkänner efterkalkylen och lägger in 

den i systemet. 

 

Vi anser att kontrollbehovet som uppdragsgivaren upplever, är ett tecken på att 

efterkalkyleringsrutinerna eller systemet är bristfälligt. Problemen med efterkalkylerna måste 

åtgärdas för att etablera en större tillit och därmed minska arbetsbelastningen för 

ledningsgruppen. 

 

Efterkalkylen påverkar bland annat prissättningen av produkter. Prissättningen på existerande 

Beta-produkter fastställs med hjälp av efterkalkylerna. Vi ser därmed att det finns en risk att 

försäljarna sätter felaktiga priser. Ledningens låga tillit till efterkalkylerna har resulterat i att 

de i framtiden endast kommer att utgå ifrån förkalkylerade tillverkningskostnader vid 

prissättning till kunder. Vi anser detta agerande som positivt i och med de stora bristerna i 

efterkalkylen. Dock förloras en del av kostnadskontrollen om inte verkliga kostnader används. 

För att kunna ta rätt beslut gäller det givetvis också att förkalkylerna fungerar bra. 

 

5.3.4 Efterkalkylen reviderar förkalkylen 

Ax et al (2005) menar att efterkalkyler används för att få bättre kostnadskontroll över 

verksamheten. Detta görs genom att identifiera kostnadsavvikelser mellan för- och 

efterkalkyler samt hitta förbättringsmöjligheter som sedan ska förbättra förkalkylerna i 

framtiden. Arbetet med för- och efterkalkyler hänger därmed ihop och förstärker varandra. 

Detta arbete tar aldrig slut, om någon av kalkylerna slutar förbättras, sjunker kvalitén för både 
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för- och efterkalkyler med tiden. Förutsättningarna för företaget förändras ständigt och 

därmed förändras även kostnadsbilden ständigt. Uppdragsgivaren upprättar analyser för 

efterkalkyler. Men i och med att efterkalkylerna inte är tillräckligt tillförlitliga, kan inte 

förkalkylerna förbättras i någon större utsträckning med hjälp av dessa. Därmed anser vi att 

det är väldigt viktigt att uppdragsgivaren får igång kretsloppet där för- och efterkalkyler 

ständigt uppdateras och förbättras så att de förstärker varandra. 

 

 
Figur 5.1 Visar för- och efterkalkyl-kretsloppet (egen modell) 

 

Uppdragsgivaren säger att de har nyinvesterat i maskiner samt gjort ytterligare 

effektivitetsåtgärder, vilket troligtvis har förändrat tidsåtgången för de olika operationerna. 

Tidsåtgången som finns inlagd i affärssystemet, och som därmed används i kalkylerna, har 

inte uppdaterats. Tiderna är väldigt gamla och har justerats lite på känsla för ungefär fyra år 

sedan. Detta anser vi vara en av de mest kritiska faktorerna till att både för- och 

efterkalkylerna ska stämma. Om tidsåtgången för de olika operationerna inte stämmer 

kommer varken för- eller efterkalkylerna stämma särskilt bra i och med att 39 % av de totala 

produktkalkylkostnaderna använder tidsåtgång som fördelningsnyckel. Tiderna är en väldigt 

viktig del i kalkylerna och kan absolut inte ignoreras. Hur mycket tid som än läggs ner på 

andra delar av kalkylerna, kommer dessa inte att stämma om inte tiderna stämmer bra med 

verkligheten. 
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5.3.5 Felaktig strategi 

Sam (1993) förklarar att om företagets överkapacitet ökar betyder det att kostnaderna fördelas 

på ett färre antal produkter. Många företag inför därför nya produkter och sänker sina 

marginaler vid överkapacitet, för att hålla upp tillverkningsvolymen. Denna strategi leder ofta 

till en ökning av indirekta kostnader som i regel överstiger intäktsökningen från de nya 

produkterna. I en sådan situation ökar kostnaderna som fördelas ut på produkterna och alla 

produkter får därmed en högre tillverkningskostnad. Därmed förskjuts endast problemet in i 

framtiden. Den rätta strategin menar SAM (1993) är istället att vidta åtgärder för kapaciteten 

och produktmixen. 

 

Vi anser att det ovanstående stämmer bra in på uppdragsgivaren. VD:n har sagt att 

uppdragsgivaren har haft överkapacitet under en tid och marginalerna har minskat på grund av 

konkurrensen på marknaden. Vidare har VD:n sagt att de vill öka volymmässigt och detta har 

främst skett i form av att försäljningen av billigare produkter har ökat. Detta märks även 

genom att uppdragsgivaren nyligen har anställt nya försäljare. Uppdragsgivarens lager är 

överfulla med produkter eftersom nya varor har introducerats medan gamla produkter inte har 

avvecklats i samma takt. Produkterna som uppdragsgivaren tillverkar är alla väldigt likartade. 

Detta betyder att de indirekta kostnaderna som följer med en introduktion av en ny produkt 

inte är allt för stora. Dock anser vi att en ny produkt alltid orsakar vissa FoU-kostnader och 

andra introduktionskostnader. Vi tycker likt SAM (1993) att uppdragsgivaren ska se över sin 

produktmix och anpassa kapaciteten efter de mest lönsamma produkterna. Detta kräver att en 

tillförlitlig lönsamhetsanalys upprättas. Det är först när uppdragsgivaren kan lita på sina 

kalkyler som de kan lita på sin lönsamhetsanalys. Därmed är ett tillförlitligt 

kalkyleringssystem det första steget mot att ta rätt beslut för att lösa problemet med 

överkapaciteten och öka lönsamheten hos uppdragsgivaren. 

 

5.3.5.1 Standardisering av sortimentet 

Enligt SAM (1993) leder ökad standardisering av produktsortimentet till stora besparingar. 

Det finns inga incitament i de traditionella kalkyleringssystemen som förespråkar en ökad 

standardisering av produktsortimentet. Traditionella kalkyler fokuserar på en minskning av 

material och direkt lön. SAM (1993) menar även att ett brett och stort sortiment innehåller 

både synliga och dolda indirekta kostnader i tillverkningen. Synliga indirekta kostnader är 

exempelvis verktygs- och lagerhållningskostnader, medan dolda indirekta kostnader kan vara 
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exempelvis effektivitetsförsämringarna i de interna transporterna då varor i lager måste flyttas 

undan för att ge plats till andra. (SAM, 1993) 

 

Både VD:n och Ekonomiansvarige berättade och visade oss hur stort lagret var. De berättade 

även att de ofta tog fram en ny produkt på kundens begäran istället för att rekommendera en 

snarlik produkt som uppdragsgivaren redan hade i lagret. Dessutom erkände de att de inte 

hade varit bra på att avveckla gamla produkter. Nu har uppdragsgivaren tillsammans med 

moderbolaget startat ett projekt där de försöker se över sitt nuvarande sortiment. 

Uppdragsgivaren har även ett produktråd där valda medlemmar ur ledningsgruppen ingår. Där 

diskuteras och beslutas ifall produkter skall införas, behållas eller avvecklas. 

 

Vi anser att kostnaderna för verksamheten kommer att minska ifall uppdragsgivaren ökar 

standardiseringen av sitt produktsortiment. För att kunna öka standardiseringen tycker vi att 

uppdragsgivaren skall göra en kund- och produktlönsamhetsanalys. Utifrån denna analys 

skulle uppdragsgivaren kunna välja vilka produkter som de skall satsa på samt vilka produkter 

som de skulle kunna avveckla. Vi tror även att ett mindre produktsortiment kommer att leda 

till en effektivare tillverkning och därmed kostnadsbesparingar. 

 

5.3.6 Tillförlitligheten till uppdragsgivarens kalkyleringssystem 

I det här avsnittet tänkte vi besvara vårt forskningssyfte, det vill säga om vi anser att 

uppdragsgivarens kalkyleringssystem är tillförlitligt eller inte. Vi har kommit fram till är att 

uppdragsgivarens nuvarande kalkyleringssystem ej är tillförlitligt. Som Cooper (1989) 

nämnde i sin artikel ”You need a new cost system when…” är tillförlitligheten hos företagens 

kostnadssystem beroende av olika företagssituationer, exempelvis marknadssituationen. 

Marknadssituationen påverkar den grad av detaljrikedom och noggrannhet som företaget 

behöver i sina kalkyleringssystem, för att dessa system ska kunna betraktas som tillförlitliga. 

Vi anser att vår uppdragsgivare har ett stort behov av detaljerad information angående deras 

produkters reella tillverkningskostnad. Anledningen är att de verkar i en starkt 

konkurrensutsatt marknad och har i dagsläget en diffus strategi. Uppdragsgivaren producerar 

både relativt billiga och dyra produkter, men de producerar inte, och vill inte producera rena 

lågprisprodukter. Vidare tillverkar uppdragsgivaren inte produkter med helt unika egenskaper. 

Därmed kan inte uppdragsgivaren höja sitt pris mot kund utan måste blint acceptera 

marknadspriset. Därför måste uppdragsgivaren ha full kostnadskontroll menar vi. För att 
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kunna överleva på marknaden måste uppdragsgivaren med stor precision veta vinstmarginalen 

på samtliga produkter och därigenom kunna fastställa sina optimala konkurrensstrategier. 

Innebörden av att ha en fullständig kostnadskontroll är att företaget vet exakt vilka produkter 

som bidrar till att täcka fasta kostnader samt genererar vinst. Företaget kan då se bidraget per 

produkt, fastställa vilken volym som varje produkt måste säljas till, för att ge ett 

tillfredsställande bidrag. Sedan kan företaget bedöma om denna försäljningsvolym är 

realistiskt eller ej. Är denna försäljningsvolym realistisk ska produkten säljas till de kunder 

som köper lönsamma (stora) volymer. Bedöms försäljningsvolymen som orealistisk ska 

produkten i fråga avvecklas. 

 

5.3.6.1 Varför vi anser att uppdragsgivaren saknar kostnadskontroll 

Av uppdragsgivarens produktkalkylkostnader utgörs hela 43 % av indirekta kostnader. Detta 

ställer som vi nämnt stora krav på samvariation mellan valda fördelningsnycklar och dessa 

indirekta kostnader. Vi har i vår granskning kommit fram till att många olika kostnader 

klumpas ihop i ÖVR. Kostnadskvoten ÖVR (och LÖN) beräknas genom att kostnader 

divideras med antalet budgeterade drifttimmarna. ÖVR representerar hela 24 % av de totala 

produktkalkylkostnaderna. Vi menar att det är osannolikt att alla dessa indirekta kostnader, 

som till betydande del består av fasta kostnader, samvarierar med fördelningsnyckeln 

drifttimmar. Därmed bör kausaliteten mellan kostnadsfördelningen och resursanvändningen 

vara låg. Ihopklumpningen av varierande kostnader hos ÖVR borde därmed leda till en alltför 

schabloniserad kostnadsfördelning till kostnadsställena och operationerna. Vi skulle föreslå 

att en större andel av de fasta kostnaderna skulle läggas på vinstmarginalen istället. Då skulle 

kausaliteten i kostnadsfördelningen öka, menar vi. I dagsläget belastas endast 15 % av 

uppdragsgivarens totala kostnader på vinstmarginalen. Vi behandlar detta förslag och några 

ytterligare förslag noggrannare i kapitel 6, Rekommendationer. 

 

Uppdragsgivaren använder sig huvudsakligen av kostnadskvoterna LÖN och ÖVR. ÖVR har 

vi i ovanstående stycke påstått vara en allt för schabloniserad kostnadsfördelningsmetod, 

speciellt med tanke på uppdragsgivarens behov av detaljerad kostnadsinformation. Dessa 

kostnadskvoter multipliceras sedan med den fyra år gamla tidsåtgången per operation, som 

dessutom endast är uppskattade. Risken menar vi är att uppdragsgivarens 

kostnadsfördelningssätt ej blir rättvis och mycket av ledningens osäkerhet gentemot för- och 

efterkalkyler borde härstamma härifrån. Vidare bidrar buntningsmetoden, problematiken vid 
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återrapporteringen samt konfusionen om den verkliga materialförbrukningen till ytterligare 

osäkerhet för efterkalkylerna. Den låga tilliten till efterkalkylerna leder till att 

uppdragsgivaren inte kan revidera förkalkylen och förbättra denna, genom att se till avvikelser 

mellan för- och efterkalkyl.    

 

En annan upptäckt vi gjort är att uppdragsgivarens kalkyleringssystem inte är kapabel till att 

skilja mellan högvolymprodukter och lågvolymprodukter vid beräkningen av deras 

kalkylerade tillverkningskostnad. Uppdragsgivaren differentierar endast hög- och 

lågvolymprodukter till en viss del, nämligen på ordernivå. ÖVR tar däremot inte hänsyn till 

hög- och lågvolymprodukter överhuvudtaget i och med att kvoten är densamma för alla 

produkter hos de olika operationerna. I verkligheten sjunker tillverkningskostnaden per styck 

för produkter som produceras i höga volymer, eftersom de fasta kostnaderna slås ut på ett 

större antal produkter. Högvolymprodukter blir därför i uppdragsgivarens kalkyleringssystem 

oförtjänt dyrare och lågvolymprodukter blir billigare. Därmed framstår högvolymprodukter 

som mindre lönsamma än vad de egentligen är. Detta är enligt Cooper (1989) en stark signal 

på att kostnadssystemet är föråldrat.   
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6 Rekommendationer 

 

I det här kapitlet lägger vi fram våra rekommendationer för uppdragsgivaren som mestadels 

grundar sig på våra åsikter i analysen. Meningen med dessa rekommendationer är att de ska 

kunna vara praktiskt användbara för uppdragsgivaren med de resurser som idag finns 

tillgängliga hos uppdragsgivaren.  

 

6.1 Registrering av försäljarnas arbetstid per kund 

Olika kunder kräver olika mycket tid och resurser från försäljarna. Kunderna belastas inte 

med de kostnader som de förorsakar försäljningsavdelningen med flera. Idag ska de totala 

försäljningskostnaderna täckas av försäljningsmarginalen och uppdragsgivaren beaktar inte att 

vissa kunder tar mer tid och resurser än andra. Vi tycker att uppdragsgivarens kunder borde 

bära de kostnader som de förorsakar. En idé skulle vara att använda en variant av 

återrapporteringssystemet som används i fabriken, på försäljarna. Detta skulle möjliggöra för 

försäljarna att registrera tiden de lägger ner på varje kund. Tidsåtgången kan sedan användas 

för att fördela ut de totala försäljningskostnaderna på uppdragsgivarens kunder, likt 

fördelningen av produktkalkylkostnaderna. Att registrera tiden per kund är något som 

exempelvis revisorer dagligen gör. Tidsregistreringen skulle kunna användas för att fördela 

försäljningskostnaderna på ett mer rättvisande vis och även användas vid lönsamhetsanalyser 

av kunderna. Genom tidsregistrering skulle det bli möjligt att se vilka kunder som kräver 

långa och krångliga förhandlingar. Kunder skulle därmed kunna segmenteras ytterligare och 

prisdifferentieras utifrån denna nya aspekt. Det borde ligga i både kundernas och 

uppdragsgivarens intresse att förhandlingar tar så lite tid som möjligt. 
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6.2 Bättre kommunikation 

Moderbolaget är i särklass uppdragsgivarens största kund. Under flera intervjutillfällen 

frågade vi hur det gick till när moderbolaget beställde varor från uppdragsgivaren. Vi hade en 

föraning om att det skulle gå väldigt smidigt till, men svaret vi fick var något helt annat. 

Tydligen är moderbolaget relativt krångliga när de beställer. Vi anser att det borde ligga i 

koncernens intresse att förbättra samt effektivisera beställningsprocessen mellan 

moderbolaget och uppdragsgivaren. Enligt oss borde detta lätt kunna åtgärdas genom bättre 

och tydligare kommunikation, så att båda parter får större förståelse för varandras nuvarande 

problem. Något vi även vill poängtera är att moderbolaget inte borde orsaka mycket 

försäljningskostnader, marknadsföringskostnader med mera. Detta innebär att moderbolaget 

inte borde belastas med dessa kostnader i lika hög grad som övriga kunder vid en 

kundlönsamhetsanalys.  

 

6.3 Företagskultur 

Genom de olika intervjuerna vi haft med ledningsgruppen har vi förstått att det är många 

projekt som är igång. Förutom att sköta sina löpande arbetsuppgifter har de flesta i 

ledningsgruppen även ett eller flera projekt de ska medverka i. Uppdragsgivaren är duktig på 

att sätta igång projekt men har inte alltid uthålligheten eller tiden att genomföra projekten fullt 

ut. Projekt startas och blir sedan liggandes på grund av att det ständigt dyker upp viktigare 

arbetsuppgifter eller projekt som akut måste åtgärdas. Att påbörja en massa projekt och inte 

slutföra dem känns som bortkastad tid. Vi anser givetvis att uppdragsgivaren borde strukturera 

upp samt planera de olika projekten på ett bättre sätt. Det känns som om uppdragsgivaren inte 

tar sig tid att ”ta ett steg bakåt” och se på helheten. Alla är för upptagna och stressade över 

deras löpande arbete och de olika projekten som ska genomföras. 
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6.4 Uppdatera kostnadsfördelningen och tidsåtgången 

Procentsatserna som används för fördelningen av alla kostnadskonton till kostnadsställen har 

ej uppdaterats under de senaste åren. Frågan är om denna fördelning av kostnader fortfarande 

är aktuell och speglar den verkliga resursförbrukningen? I och med att uppdragsgivarens 

kalkyleringssystem har de brister som vi tagit upp, anser vi att det är av yttersta vikt att dessa 

olika fördelningar uppdateras löpande. Något som vi anser vara ännu viktigare är att 

uppdragsgivaren ska uppdatera tidsåtgången hos de olika operationerna. Detta borde enligt 

vår mening ske på en årlig basis. 

 

6.5 Införande av stegkalkylering 

Vi har ett förslag till hur uppdragsgivaren skulle kunna upprätta en lönsamhetsanalys med de 

resurser de har idag. Med detta menar vi att uppdragsgivaren ska använda sig av det 

nuvarande affärssystemet med dess begränsande fördelningsmetoder. Lösningen är i form av 

en stegkalkyl. Vi ser nämligen ett antal positiva aspekter med att använda sig av en 

stegkalkyl, vilket vi behandlar nedan: 

 

• Flera nivåer av kostnadsfördelning 

• Kostnadsföring på kundnivå 

• Skilja på sär- och samkostnader 

• Minska andelen fasta kostnader som fördelas med drifttimmar 

 

6.5.1 Flera nivåer av kostnadsfördelning 

Hos uppdragsgivaren fördelas hela 85 % av de totala kostnaderna ner på produktkalkyler. 

Detta anser vi vara väldigt högt i och med att få fördelningsnycklar används. Av 

produktkalkylkostnaderna består 57 % av direkt råmaterial. Denna siffra borde stämma bra i 

och med att det är direkta kostnader. Det är istället de indirekta kostnaderna som är problemet. 

Med hjälp av en stegkalkyl kan kostnadsfördelningen delas upp på olika nivåer och därmed ge 

en mer noggrann bild över vart kostnader uppstår. På detta sätt minskas schablonmässiga 

kostnadsfördelningar på produktnivå. Vissa indirekta kostnader som inte fördelas ner till 

produktnivå kan dock fördelas på ”högre” nivåer. 
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6.5.2 Kostnadsföring på kundnivå 

En aspekt som uppdragsgivaren i dagsläget inte beaktar är hur mycket tid som olika kunder 

kräver. En kund som ser lönsam ut i dagens läge kan egentligen vara olönsam. Kunden kanske 

kräver mycket tid och resurser att handskas med, vilket uppdragsgivaren inte har stor koll på. 

Om vår idé med att rapportera olika kunders tidsåtgång skulle implementeras får 

uppdragsgivaren en bättre uppfattning om hur mycket tid olika kunder kräver. Detta skulle 

vara en viktig del i lönsamhetsanalysen, menar vi. Idag tar uppdragsgivaren endast hänsyn till 

kundens storlek när priser och rabatter bestäms. Trots att storleken har betydelse anser vi att 

kundernas lönsamhet borde väga tyngre när det gäller fastställande av pris och rabatter till 

kunderna. Med en tillförlitlig kundlönsamhetsanalys kommer olika kunder att kunna 

prisdifferentieras med en bättre grund. 

 

6.5.3 Skilja på sär- och samkostnader 

Den största anledningen till att stegkalkyler är användbara för företag är att de får bort många 

samkostnader från stegkalkylernas lägsta nivå, produktnivån. Därmed skulle uppdragsgivaren 

kunna få sina produkters tillverkningskostnader fria från en massa ”felfördelade” indirekta 

kostnader.  Istället ska endast särkostnader på respektive nivå användas. Samkostnader för en 

nivå kan vara särkostnader på nästa nivå (Andersson, 2001). Vi anser att denna formen av 

kostnadsfördelning ger en mer rättvis bild av resursförbrukningen för respektive produkt. Om 

en produktgrupp utnyttjar extra mycket av en samkostnad idag visas det ej i dagens kalkyler, 

hela samkostnaden fördelas istället ut jämnt på alla produkter. Om däremot en stegkalkyl 

används kan denna samkostnad belasta olika produktgrupper olika mycket. Vi anser att 

stegkalkylering skulle vara en bättre grund för den lönsamhetsanalys som uppdragsgivaren 

önskar. 

 

6.5.4 Minska andelen fasta kostnader som fördelas med drifttimmar 

Av de indirekta produktkalkylkostnaderna fördelas 39 % med drifttimmar som 

fördelningsnyckel och resterande 4 % med antal tillverkningsorders samt direkt 

råmaterialkostnad som fördelningsnycklar. Det är den stora mängden kostnader som fördelas 

med drifttimmar som vi anser vara en av de största felfaktorerna i uppdragsgivarens 

kalkyleringssystem. En relativt stor andel av dessa är fasta kostnader, vilket troligtvis inte 

samvarierar med antalet drifttimmar. I och med att affärssystemet endast kan använda sig av 
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drifttimmar till att fördela de flesta produktkalkylkostnaderna inser vi att vissa kostnader som 

inte samvarierar med drifttimmar kommer att använda sig av fördelningsnyckeln i alla fall. 

Däremot kan många fasta kostnader istället fördelas på produktgruppsnivå eftersom de flesta 

troligtvis är en samkostnad. Detta, anser vi, skulle helt klart ge en mer rättvis 

kostnadsfördelning på produkterna, jämfört med uppdragsgivarens sätt att kalkylera idag. 
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7 Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel sammanfattar vi hela vår forskningsprocess. Vidare trycker vi lite 

extra på de analyser som vi vill att läsaren ska ta med sig efter att ha läst vår uppsats.  

 

Uppdragsgivarens bransch har förändrats och är idag hårt konkurrensutsatt. Detta har lett till 

att uppdragsgivaren har fått en väldigt låg lönsamhet trots den rådande högkonjunkturen. 

Uppdragsgivarens nuvarande strategi för att öka lönsamheten är att växa på samtliga 

marknader och på så vis öka deras omsättning. Följden av denna strategi är att 

produktsortimentet ständigt ökar och i dagsläget är produktsortimentet allt för stort. Enligt 

teorin är detta en farlig strategi i och med att uppdragsgivaren saknar kostnadskontroll. I alla 

fall saknar uppdragsgivaren kostnadskontroll enligt vår bedömning. Uppdragsgivaren kan ej 

höja försäljningspriset nämnvärt. I uppdragsgivarens bransch är det marknaden som 

bestämmer priset och både marknadspriserna och vinstmarginalerna är låga. Ett tillförlitligt 

kalkyleringssystem krävs därmed för att försäljningspriset inte ska hamna under produkternas 

verkliga tillverkningskostnad. 

  

Vår slutsats är att uppdragsgivaren inte har ett tillräckligt tillförlitligt kalkyleringssystem för 

att uppdragsgivaren ska kunna styra verksamheten på ett optimalt sätt. Uppdragsgivarens 

nuvarande affärssystem har en del begränsningar som även begränsar deras 

kalkyleringssystem. Idag fördelas större delen av de indirekta produktkalkylkostnaderna med 

fördelningsnyckeln drifttimmar. Därmed är det av yttersta vikt att tidsåtgången för respektive 

operation som finns inlagda i affärssystemet verkligen stämmer. Uppdragsgivaren är osäker 

på om dessa stämmer i och med att tidsuppskattningarna gjordes för fyra år sedan. Den högsta 

prioriteringen borde vara att uppdatera dessa tider och revidera dem löpande så att tiderna 

ständigt är aktuella. Av de kostnadskonton som använder sig av fördelningsnyckeln 

drifttimmar borde en djupare granskning göras, för att se hur väl de egentligen samvarierar 

med antalet drifttimmar. Indirekta produktkalkylkostnader som inte samvarierar med 

drifttiden fördelas alldeles för schablonmässigt och felaktigt med uppdragsgivaren nuvarande 

kalkyleringssystem. Därmed menar vi att kostnadsbelastningen bland annat blir orättvis 

mellan uppdragsgivarens hög- och lågvolymprodukter. 
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Vi har dock kommit fram till att det inte är realistiskt för uppdragsgivaren att byta 

affärssystem. En sådan investering skulle nämligen vara alldeles för kostsam. Vi tror däremot 

att det nuvarande affärssystemet och därmed kalkyleringssystemet har potential till att bli 

tillförlitligt ifall våra rekommendationer följs. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Som vi nämnde i vår avgränsning finns det en rad områden vi avgränsat oss ifrån men som 

skulle ha varit intressant att studera. Dessa studier ger vi nu som förslag till vidare forskning. 

Exempelvis skulle andra forskare kunna hjälpa uppdragsgivaren att ta fram en ny tidsåtgång 

per operation samt implementera dessa tider i kalkyleringssystemet. Efter att en revidering 

samt uppdatering av uppdragsgivarens kalkyleringssystem gjorts, med hjälp av de nya tiderna, 

skulle denna forskningsgrupp kunna genomföra den kund- och produktlönsamhetsanalys som 

uppdragsgivaren ursprungligen efterfrågade.  Vidare hade det varit intressant om någon annan 

forskningsgrupp jämförde uppdragsgivarens kalkyleringssystem med ett annat likartat 

företags kalkyleringssystem. Detta skulle vara intressant för att se hur bra kostnadskontroll 

dagens tillverkande företag egentligen har. Avslutningsvis skulle en forskningsgrupp kunna 

analysera uppdragsgivarens marknadssituation. Forskningsgruppen skulle kunna se till 

uppdragsgivarens styrkor och svagheter samt deras möjligheter och hot. Denna forskning 

skulle senare kunna utmynna i framtagandet av en klar konkurrensstrategi åt uppdragsgivaren. 
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Bilaga 
 
För att bevara anonymiteten och sekretessen hos uppdragsgivaren används inte exakta siffror i 

bilagan. Vi använder en fiktiv total kostnad på 100 000 tkr som ska representera de totala 

kostnaderna för uppdragsgivaren under ett år. Relationerna mellan kostnaderna är dock 

samma som uppdragsgivarens verkliga relationer, grovt räknat.  

 

Av de totala kostnaderna på 100 000 tkr ingår 84 590 tkr i produktkalkylerna. Det betyder att 

försäljningsmarginalen ska täcka de resterande kostnaderna på 15 410 tkr för att 

uppdragsgivaren ska nå ett noll-resultat. Vi sätter därmed upp ett förenklat scenario där vi gör 

antagandet att det ej existerar några ingående eller utgående lager för året, utan exakt allt som 

tillverkas under ett år säljs. I verkligheten existerar givetvis ingående samt utgående lager och 

periodiserade kostnader hos uppdragsgivaren och därmed kan vissa siffror vara en mer eller 

mindre grov uppskattning. En annan förenkling sker i form av att vi använder vissa 

kalkylmässiga kostnader istället för bokföringsmässiga kostnader. Detta kan exempelvis vara 

kalkylmässiga avskrivningar istället för planenliga avskrivningar. Det vi är intresserade av, 

för att analysera företaget, är de olika relationerna mellan kostnaderna och i det stora hela 

kommer de uppskattade relationerna vara tillräckligt bra för att vår analys. 

 

De totala produktkalkylkostnaderna uppgår till 84 590 tkr, varav 48 044 tkr består av direkta 

kostnader i form av råmaterial. De resterande produktkalkylkostnaderna på 36 547 tkr är 

indirekta kostnader som fördelas via fördelningsmetoderna LÖN, ÖVR, MO och OADM. Det 

totala kostnadsbeloppet för respektive fördelningsmetod och kostnadsställe kan utläsas ur 

matrisen på nästa sida. Som vi nämnde i empirin använder varje kostnadsställe flera 

fördelningsmetoder och varje kostnadsställe har sin unika kvot/pålägg för 

fördelningsmetoderna. Alla kostnader representerar de olika kostnadernas absolutbelopp och 

därmed kan ej storleken på kvoterna/påläggen räknas fram av sekretesskäl. 

 

Vi har även gjort en fördelning på rörliga och fasta kostnader hos produktkalkylkostnaderna. 

Även dessa beräknas med vissa uppskattningar, men anses av oss som tillräckligt bra för att vi 

ska kunna utföra en tillförlitlig analys. Inom produktkalkylkostnaderna uppgår de totala 

rörliga kostnaderna till 68 655 tkr (inkl råmaterial) och de fasta kostnaderna till 15 936 tkr. 
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Nedan visas beloppen (i tusentals kronor) på de olika fördelningsmetoder hos respektive 

kostnadsställe som uppdragsgivaren använder när de fördelar sina indirekta 

produktkalkylkostnader. Det finns även en uppdelning på rörliga och fasta kostnader. 

 

      
 Fördelningsmetod/ LÖN ÖVR MO* OADM** SUMMA  
 Kostnadsställe            
  KS1            
  (total) 216 430     646  
  (rörlig) 216 130     346  
  (fast) 0 300     300  
  KS2            
  (total) 4 853 9 698 1 905 454 16 910  
  (rörlig) 4 853 3 927 0 0 8 780  
  (fast) 0 5 771 1 905 454 8 130  
  KS3            
  (total) 1 281 1 195     2 476  
  (rörlig) 1 281 321     1 602  
  (fast) 0 874     874  
  KS4            
  (total) 1 362 2 329   388 4 079  
  (rörlig) 1 362 675   0 2 037  
  (fast) 0 1 654   388 2 042  
  KS5            
  (total) 5 801 6 247   388 12 435  
  (rörlig) 5 801 2 045   0 7 846  
  (fast) 0 4 202   388 4 590  
  SUMMA 13 513 19 899 1 905 1 230 36 547  
  (rörlig) 13 513 7 099 0 0 20 611  
  (fast) 0 12 801 1 905 1 230 15 936  
 Samtliga siffror är i tusentals kronor (tkr)     
 *MO är gemensam för KS1-KS2     
 **OADM är gemensam för KS1-KS3, medan KS4 och KS5 har varsin kostnad 
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Nedan finner ni olika siffror som vi använder oss av i uppsatsen: 
 
Totala rörliga kostnader i produktkalkyl (exkl råmtrl): 20 611 tkr 
Totala rörliga kostnader i produktkalkyl (inkl råmtrl): 68 655 tkr 
Totala fasta kostnader i produktkalkyl: 15 936 tkr 
  
Totala kostnader som fördelas hos kostnadsställen (indirekta kostnader): 36 547 tkr 
Totala råmaterialkostnader (direkta kostnader): 48 044 tkr 
  
Totala kostnader som ingår i produktkalkyl (indirekta + direkta kostnader): 84 590 tkr 
  
Totala kostnader som ska täckas av försäljningsmarginal: 15 410 tkr 
  
Totala kostnader hos uppdragsgivaren: 100 000 tkr 
  
Totala kostnader som fördelas med fördelningsnyckeln drifttimmar: 33 412 tkr 
Andel kostnader som fördelas med fördelningsnyckeln drifttimmar   
av produktkalkylkostnader: 39 % 
  
Andel fasta kostnader av kostnader som fördelas med fördelningsnyckeln drifttimmar:  38 % 
  
Andel kostnader som fördelas med fördelningsmetoden ÖVR  
av produktkalkylkostnader: 24 % 
  
Andel kostnader som fördelas med fördelningsmetoden LÖN  
av produktkalkylkostnader: 16 % 
  
Andel kostnader som fördelas med fördelningsmetoden OADM  
av produktkalkylkostnader: 1 % 
  
Andel kostnader som fördelas med fördelningsmetoden MO  
av produktkalkylkostnader: 2 % 
  
Andel fasta kostnader   
av produktkalkylkostnader som fördelas med fördelningsnyckeln drifttimmar: 38 % 
Andel rörliga kostnader   
av produktkalkylkostnader som fördelas med fördelningsnyckeln drifttimmar: 62 % 
  
Andel direkta kostnader av produktkalkylkostnader (enbart råmtrl): 57 % 
Andel indirekta kostnader av produktkalkylkostnader: 43 % 
  
Andel kostnader som använder fördelningsnyckeln drifttimmar  
av produktkalkylkostnader: 39 % 
  
Andel råmaterialkostnader av produktkalkylkostnader: 57 % 
Andel rörliga kostnader av produktkalkylkostnader (exkl råmtrl): 24 % 
Andel rörliga kostnader av produktkalkylkostnader (inkl råmtrl): 81 % 
Andel fasta kostnader av produktkalkylkostnader: 19 % 
  
Andel kostnader som ingår i produktkalkyl: 85 % 
Andel kostnader som ska täckas av försäljningsmarginal: 15 % 

 


