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Sammanfattning
Konkurrensen inom bilindustrin blir alltmer intensiv och globaliseringen ställer stora krav på
underleverantörerna i Sverige. Fordonsindustrin är en bransch där underleverantörerna för
tillfället är mycket prispressade. Med tanke på fordonsindustrins utveckling tyckte vi det var
mycket intressant att Plastal, ett av världens ledande termoplastiska tillverkningsföretag
önskade hjälp med ett problem angående verksamhetens kalkylering.
Syftet med detta examensarbete var att analysera efterkalkylsystemet för att få en överblick
över systemets funktionalitet och betydelse. Dessutom har vi belyst vikten av klara rutiner i
Plastals produktkalkylering så att de på ett snabbt, lätthanterligt och tillförlitligt sätt ska kunna
arbeta med successiv efterkalkylering och ständigt uppdaterade kalkyler.
Slutsatsen vi kom fram till i denna uppsats var att det saknas en central styrning, samt en
bredare ansvarsfördelning i arbetet med efterkalkyleringen. Vi har även gett förslag på
handlingsalternativ för ett funktionsdugligare system samt idéer för att effektivisera arbetet
inom efterkalkylering.
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Abstract
The competition within the automobile industry is getting more intense and the globalisation
is putting huge demands on the Swedish subcontractors. The automobile industry is an
industry were subcontractors are constantly pressured by falling prices and low margins.
Baring this development in mind we feel it very interesting that Plastal, one of the world
leading manufacturing companies in the thermoplastic sector, requested our help with a
problem regarding calculations in their business.
The purpose of this degree thesis was to analyze the post calculationsystem in order to get an
overview on the functionality of the system and its significance. Further more we have
highlighted the importance of well defined routines in Plastal’s post calculation system, so
that Plastal swift, easily and in a reliable manner will be able to work with gradual post
calculation and constantly updated calculations.
Our conclusions in this thesis are that there was a lack in central guidelines and that there also
should be a wider distribution of responsibility in working with the post calculations. We have
also proposed alternative actions and other ideas on how to make post calculations more
effective.
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1
Inledning
Inledningskapitlet beskriver problembakgrunden till det valda ämnet. Sedan fortsätter kapitlet
med en problemformulering, syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas därefter med en
disposition.

1.1 Bakgrund
Plastal AB är ett av världens ledande termoplastiska tillverkningsföretag. Plastal AB är en
koncern med många produktionsanläggningar runt om i Europa. Verksamheten har 2300
anställda varav 420 av dessa finns på produktionsanläggningen i Simrishamn. Verksamheten
tillverkar stötfångare, interiöra detaljer och lackerade plastkomponenter till fordonsindustrin.
Plastals dominerande kunder finns inom bilindustrin, och på anläggningen i Simrishamn
produceras detaljer till Volvo, Saab och Scania. Tillverkningen av plastdetaljerna sker med
olika sorters formsprutor. På vissa detaljer sker även lackering och montering, för att sedan
skickas vidare till Uddevalla för slutmontering.
För att företag ska ha en bra grund att göra beslutsunderlag på, krävs bra information om
företagets kostnader, intäkter och lönsamhet. För att konkretisera denna information använder
sig företagen av olika kalkyleringsmetoder. Påläggsmetoden och bidragsmetoden är
traditionella kalkylmetoder som används på de flesta företag i branschen. Det är mot
bakgrund av de traditionella kalkylernas brister som kalkylmetoden Activity Based Costing,
hädanefter kallat ABC, har vuxit fram. ABC-metoden är till skillnad från de traditionella
metoderna mycket mer noggrann vid sin fördelning av kostnader och tar på ett rättvisande sätt
hänsyn till volym. En utveckling av högre konkurrens och större noggrannhet har lett till att
ABC-metoden blivit en allt mer uppmärksammad kalkyleringsmetod. Nackdelen med ABC-
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metoden är modellens komplexitet, där tillämpningen av ABC-modellen för att göra
grundligare kalkyler kräver omfattande arbetsresurser.
Det var år 1997 som Plastal tog initiativet till att börja använda ABC-modellen i sin
kalkylering och två år senare började metoden att nyttjas. Orsaken till initiativet var en önskan
om att kunna analysera djupare och kartlägga verksamheten för att åskådliggöra kundernas
lönsamhet. Även volymens påverkan i kalkyleringen var en faktor som påverkade beslutet att
börja använda ABC-metoden.
Efter implementeringen av ABC-systemet har Plastal haft svårt att hitta rutiner i sin
produktkalkylering och efterkalkylering.

1.2 Problembakgrund
Konkurrensen inom bilindustrin blir alltmer intensiv och globaliseringen ställer stora krav på
underleverantörerna i Sverige. Fordonsindustrin är en bransch där underleverantörerna för
tillfället är mycket prispressade. Lägre priser i andra länder lockar företagen att flytta sina
produktioner utomlands för att sänka produktionskostnaderna och öka sina marginaler.
Fordonsindustrin är en stor industri i Sverige och det är Volvo, Saab och Scania som är de
ledande aktörerna på marknaden. Produktionen på dessa företag har efter 1980-talet blivit allt
mer kundinriktad. Alla bilar som tillverkas på Volvo är redan beställda och tillverkas efter
kundernas önskemål.
Plastal är underleverantör av plastkomponenter till Volvo, Saab och Scania. Tillverkningen
består av stötfångare, interiöra enheter för såväl personbilar som lastvagnar samt lackerade
plastkomponenter. På Plastal i Simrishamn är det Saab som är den dominerande kunden med
nästan 60 % av tillverkningen. Detta gör att försäljningsvolymen på Saab är direkt kopplad till
Plastals tillverkning.
Var nittionde sekund får Plastal specifikationer från Saab på nya bilar som skall tillverkas och
vara leveransklara med en tidsram på åtta timmar. Det är därför viktigt att ha en god
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framförhållning för att tillgodose de krav kunden ställer. Leveranserna sker oftast genom
sekvensleveranser och leveranssäkerheten är mycket viktig. Fordonstillverkarna ställer stora
krav på leveranssäkerheten och det är mycket viktigt att hålla de tider som eftersträvas.
Felmärkta pallar och förseningar som gör att bandet blir stillastående leder till höga böter och
för varje minut bandet står stilla får orsakande underleverantör böta 12500kr.
Fordonsföretagen ställer ständigt nya krav på pressade priser och underleverantörernas enda
handlingsalternativ för att kunna tillgodose dessa krav och fortfarande behålla sina
marginaler, är att rationalisera.
När underleverantörerna får en förfrågan om att tillverka en produkt finns det många faktorer
som måste uppmärksammas innan ett slutgiltigt beslut kan tas. När företagen tar en order
finns det både långsiktiga och kortsiktiga perspektiv som speglar företagens beslut. Det
händer att företag tar kortsiktiga förlustorder1 vid ledig kapacitet bara för att vara med i den
långsiktiga kampen om nya order och tilläggsförsäljning.
Kraven på kvalité är också en faktor som ställer stora krav på produktionen. Konkurrensen
mellan underleverantörerna är den bidragande orsaken till att fordonstillverkarna kan ställa
höga krav på kvalité.
Sammanfattningsvis kan man beskriva underleverantörernas situation på marknaden som
mycket pressad. Kunderna ställer hårda krav på effektivitet, flexibilitet och ständiga
förbättringar. Företagen är ständigt prispressade och kraven på kvalité och leveranssäkerhet
ökar hela tiden. Detta är en situation som många inom branschen anser vara mycket kritisk.

1

När exempelvis en order tas där intäkterna endast täcker de rörliga kostnaderna.
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1.3 Problem
Ambitionen med detta examensarbete är att analysera ett företags kalkyleringssystem för att
få en överblick över systemets funktionalitet. Förhoppningsvis skall vi kunna ge förslag på
handlingsalternativ och klara rutiner i Plastals framtida kalkyleringsarbete, så att de på ett
snabbt, lätthanterligt och tillförlitligt sätt ska kunna arbeta med successiv efterkalkylering och
ständigt uppdaterat faktaunderlag i kalkyleringssystemet.
Fokuseringen i uppsatsen kommer att vara verksamhetens efterkalkylering, dvs uppsatsen
skall försöka föreslå rutiner för att hålla relevant kostnadsinformation uppdaterad.
Följande delfrågor kommer att besvaras:
•

Vilken kalkyleringsmetod är mest lämplig i Plastals kalkyleringsarbete?

•

Vilka rutiner är nödvändiga för att skapa en successiv efterkalkylering, där
uppföljning av kostnader görs på ett tillfredställande sätt?

•

Hur ska data i kalkyleringssystemet hållas uppdaterad?

•

Hur kan man bedöma vilka produkter som skall efterkalkyleras, och hur ofta? Alltså
efter vilka kriterier avgöra val av produkter för efterkalkylering.

•

Vilka är de förväntade konsekvenserna av att införa ett fungerande efterkalkylsystem?
Detta avser att ställa förväntade positiva effekter av efterkalkylering mot förväntade
”negativa” effekter
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1.4 Syfte
Examensarbetet skall bidrag till en förståelse för när uppdaterad kostnadsinformation är
relevant och kan motiveras ur lönsamhetssynpunkt.

1.5 Avgränsningar
Vi kommer endast att analysera Plastals produktionsenhet i Simrishamn. När vi använder
namnet Plastal kommer vi därför också syfta på Plastal i Simrishamn och inte hela koncernen.
Fokuseringen i uppsatsen kommer att vara lagd på verksamhetens efterkalkylering. Vidare
kommer även helheten i verksamhetens kalkylarbete att behandlas för att belysa ABCsystemets faktiska roll för hela verksamheten.
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1.6 Disposition
Kapitel 1.
I inledningen beskriver vi företaget och branschen för att läsaren ska få förståelse för
problemformulering, syfte och avgränsningar.
Kapitel 2.
I metodkapitlet redovisar vi våra metodval samt tillvägagångssättet för uppsatsen.
Kapitel 3.
I teoriavsnittet beskriver vi ett urval av de teorier som ligger bakom empiri samt analys.
Kapitel 4.
Den följande empiriska delen sammanfattar de delar som vi har behandlat i detta arbete.
Denna del har i första hand uppkommit genom intervjuer men även observationer.
Kapitel 5.
I analysen granskar vi de problem som vi har identifierat. Vi använder vår teori för att
reflektera över problemen.
Kapitel 6.
Slutsatsen använder vi för att diskutera det vi kommit fram till genom arbetet. Efter det tar vi
upp delar eller problem som föll utanför ramen för detta arbete men som vore intressanta att
titta vidare på.
I vanlig ordning återfinns källhänvisningar och bilagor i slutet av arbetet
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2
Metod
I metodkapitlet ges en beskrivning av de metoder och tillvägagångssätt som vi använt. Syftet
är att läsaren ska kunna bedöma den undersökning som gjorts och de resultat som erhållits.
Kapitlets syfte är att ge en förklaring om varför vi valt att göra på detta sätt, samt att kritisera
de källor vi valt.

2.1 Metod
Mer generellt är metod läran om de tillvägagångssätt som vi kan använda oss av när vi ska
samla in, bearbeta och sammanfatta upplysningar så att resultatet blir kunskap.2

2.2 Bakgrund
I examensarbetets inledande fas tog vi kontakt med Susanne Svarin på Plastal i Simrishamn
för att ta reda på om vi kunde skriva vårt examensarbete där. Vi hade i ett tidigare skede fått
reda på att de var angelägna om hjälp med sin produktkalkylering. Vi tyckte att företaget och
det område de behövde hjälp inom, verkade mycket intressant och bestämde oss för att ta
kontakt med Plastal för ett kommande examensarbete. Vi fastställde sedan med Susanne på
Plastal ett framtida samarbete med hopp om att kunna hjälpa dem med sina problem inom
efterkalkylering. Efter en introduktion i problemet på Plastal och ett möte med våra
handledare

där,

fastställde

vi

tillsammans

problemformulering som sedan godkändes.

2

Andersen, 1998
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med

våra

handledare

i

kursen

en

2.3 Kvalitativ metodteori
Vi har använt oss av en kvalitativ metodteori i vår uppsats då det överrensstämmer bra med
vår problemformulering. Kvalitativa undersökningar avser studier som syftar till att skapa
resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativ analys och i huvudsak kvalitativa data.3 Detta
till skillnad från den kvantitativa metoden, som i grunden går ut på att mäta och främst testa
hypoteser.4

2.4 Fallstudie
Som undersökningsmetod har vi valt att göra en fallstudie då den kännetecknas av få
observationsenheter och många variabler vilket stämmer bra in i vår uppsats.5 Information
som förmedlas via ord har kallats kvalitativ, medan information som presenteras som siffror
kallas kvantitativ.6 Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie då kvalitativa data består av
detaljerade beskrivningar av situationer och händelser av direkta citat från olika personer om
deras erfarenheter, attityder, åsikter och tankar. Vårt arbete utgörs av empiri som grundas på
just situationer och intervjuer även om vi till viss del även kommer att analysera siffror. Att vi
till största delen använder oss av kvalitativ data, men ändå ges möjligheten att i viss mån
använda oss av kvantitativa data, är en av fallstudiens styrka.
Enligt Merriam (1994) är syftet med en kvalitativ fallstudie att eliminera felaktiga slutsatser
så att man slutligen får fram den bästa och mest övertygande tolkningen. Vårt arbete på
Plastal blir således unikt på det sättet att hitta en kausalitet i det befintliga systemet.

3

Lundahl U, & Skärvad P-H (1999)
Lundahl U, & Skärvad P-H (1999)
5
Andersen (1998)
6
Merriam (1994)
4
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2.5 Informationsinsamling
Informationen vi använt oss av för att behandla i empirin kan delas upp i primär- och
sekundärdata. Informationens felfrihet är mycket viktig för att maximera uppsatsens
trovärdighet.
För att få en förståelse för hur Plastals verksamhet fungerar och hur personalen arbetar
började vi med ett rundvandringsbesök. Där fick vi se hur det dagliga arbetet fungerar i
produktionen och vidare blev vi presenterade för intressenter som vi troligtvis skulle komma i
kontakt med under arbetets gång.

2.6 Primärdata
Arbetet med att kartlägga Plastals nuvarande kalkylsituation gjorde vi genom nära kontakt
med Susanne Svarin, Produktionscontroller. Hon var vår handledare på begäran av
uppdragsgivaren och produktionschefen Ilpo Axenhus. Vi har även haft flera givande samtal
med Jan Carlsson, Personalchef (tidigare ekonomichef och initiativtagare till införandet av
ABC-systemet). Även Ragnar Strand, Projektledare och Sales and Program Manager och
Tommy Nilsson, Ekonomichef har försett oss med värdefull information.
De personer vi valde att intervjua är alla intressenter i företagets kalkylering och involverade i
kalkyleringsprocessen, samt har alla ledande positioner i företaget.
Information från verksamhetens affärssystem och kalkyleringssystem har använts och
behandlats i empirin.
När vi genomförde intervjuerna gavs intervjupersonen ganska stor frihet att svara på frågorna.
Vi använde oss av publicerad litteratur7 för att strukturera vår intervju på ett tillfredsställande
sätt. Även observationer vid besök på Plastal har använts som primärdata. Kroppsspråket och
ansiktsuttrycken tydde ofta på en något frustrerande situation med många problemgivande
faktorer.

7

Rolf Billgren och Ib Andersen (1995)
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2.7 Sekundärdata
För att hitta sekundärdata har vi framför allt använt oss av biblioteket på Högskolan
Kristianstad och LIBRIS databaser för att hitta data som en bakgrund till examensarbetet. Vi
började med att göra en litteraturstudie av de traditionella kalkylmetoderna och ABCkalkylering. Teorin hämtades från artiklar och böcker skrivna av forskare och professorer
inom området. Syftet med litteraturstudien i uppsatsens startskede var att få en uppfattning om
ämnet, samt att hitta teorier och fakta som en bakgrund för att använda oss av i arbetet.

2.8 Genomförande av intervjun
Vi förberedde våra intervjuer med att noga skriva ner utvalda och formulerade frågor som
skulle användas som intervjuunderlag.8 Intervjuerna gav oss en möjlighet att skapa en generell
översikt av företaget, kalkylsituationen samt ledningens uppfattningar och värderingar kring
efterkalkyleringen. Under de pågående intervjuerna kompletterades de utvalda frågorna med
väsentliga följdfrågor för att tillgodose helheten i svaren. Det medförde även att
intervjupersonerna fick utrymme att komma med egna synpunkter och uppfattningar.
Vi valde sedan att följda upp svaren från den första intervjun. Detta för att styrka och
komplettera våra svar. Sedan ställde vi mer detaljerade frågor för att få en noggrannare
uppfattning om företaget och dess kalkylsituation
Vi har genomfört intervjuer med fem personer i ledningen på Plastal, varav alla personer
intervjuats återkommande.
Intervjumallen skickades till vår handledare på Plastal med information om examensarbetets
problem och syfte för att sedan vidarebifogas till de aktuella intervjupersonerna. Syftet med
detta var att ge intervjupersonen en kort introduktion i ämnet och en möjlighet att förbereda
sig inför intervjun. I de fall där intervjuinformationen inte kom fram till de tilltänkta
intervjupersonerna, gjordes en introduktion vid intervjutillfället. För att få en så tillförlitlig
intervju som möjligt genomförde vi själva intervjun på den intervjuades arbetsplats. De
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personerna som intervjuas blir mer bekväma och öppna om de befinner sig på ”hemmaplan”.9
För att undvika att både vi och intervjupersonerna skulle bli trötta och okoncentrerade under
intervjun, förberedde och strukturerade vi intervjumallen för att anpassas till högst 1 timmes
intervjutid.10
Noterbart är också att båda författare till uppsatsen var på plats vid intervjutillfällena och tog
anteckningar, allt för att få en så stor informationsmängd som möjligt att tillgå. Även
observationer under intervjutillfället användes som primärdata. Efter intervjun satte vi oss ner
och sammanställde svaren i löpande text.

2.9 Källkritik
När ett examensarbete ska skrivas är det viktigt att informationen som studeras och analyseras
granskas kritiskt. Källorna informationen kommer ifrån, måste kritiseras ur ett större
perspektiv och frågan måste ställas om det finns tillit till informationen. Under arbetets gång
har vi hela tiden erinrat oss om att kritiskt granska den information vi studerat och analyserat.
Ett kritiskt perspektiv till både primär- och sekundärdata har alltså tillämpats.
Sekundärdatan i form av litteratur som används i arbetet har hela tiden kompletterats av ett
flertal böcker för att säkerställa datans felfrihet. Primärdatan som används i arbetet har till stor
del utgjorts av personliga intervjuer. Även under intervjuer finns en möjlighet att
intervjupersonen förvrider sina svar, antingen efter eget intresse eller efter företagets.
Eftersom vi genomförde kvalitativa intervjuer gavs intervjupersonen ganska stor frihet att
svara på frågorna och detta kan medföra svar utanför det aktuella området. Det finns även en
risk att intervjupersonen svarat i mån om att tillfredställa de svar vi söker. Även vår ringa
erfarenhet inom intervjuteknik kan ses som en negativ faktor. Detta har vi försökt förebygga
genom att tillämpa olika böcker inom intervjumetodik.11 I vårt fall tror vi inte att
intervjupersonerna på något sätt givits orsak att förvränga sina svar och de personer som
intervjuades var noga utvalda för att kunna svara på de frågor vi ställde. Det finns dock en
risk att intervjupersonerna varit stressade under intervjuerna pga. av stora arbetsbelastningar.
Examensarbetet ses även som mycket intressant på Plastal där både vår handledare och
uppdragsgivare var mycket angelägna om att ge oss den information vi behövde. När vi
9

Rolf Billgren (1995)
Rolf Billgren (1995)
11
Rolf Billgren (1995) och Andersen (1998)
10
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genomförde vårt arbete pågick även en organisationsförändring som enligt våra observationer
bidrog till en stressliknade situation bland ledningspersonalen.

15

Sigurd Hansson, Sven-Åke Nilsson, (1999)
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3
Teori
I teorikapitlet kommer vi att redogöra för de teorier som vi har använt oss av i uppsatsen och
i vår undersökning. Kapitlet består av ekonomiska grundbegrepp, produktkalkylering, föroch efterkalkyler, ABC-metoden samt de traditionella kalkylmetoderna.

3.1 Kalkyl
En kalkyl betyder generellt en beräkning och sammanställning av kostnader och intäkter för
ett visst objekt. Kalkylen kan avse en speciell beslutssituation, och då benämns det ofta med
investeringskalkyl. Den kan också vara av en mer rutinmässig natur och då avser den oftast en
produkt eller något som hänförs till produkten, exempelvis en kund. En produktkalkyl kan
därför definieras som:
”En rutinmässig beräkning av förväntad eller uppnådd kostnad eller lönsamhet för ett
kalkylobjekt där objektet utgörs av en produkt, produktserie, produkttyp, kund, kundgrupp
eller liknande”15

3.2 Produktkalkylering
Produktkalkylering avser i regel beräkningar och sammanställningar av kostnader och intäkter
för ett visst kalkylobjekt.16 I industriföretag är det mycket vanligt att företag upprättar olika
typer av produktkalkyler för att konkretisera produkternas kostnader och intäkter. Det är
viktigt att veta att produktkalkyler är ett sätt att åskådliggöra kostnaderna ur ett perspektiv så
nära verkligheten som möjligt. Det finns alltså inga kalkylmetoder som är exakta, utan endast
metoder tillräckligt noggranna för att komma så nära verkligheten som möjligt.
16

Sigurd Hansson, Sven-Åke Nilsson, 1999
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3.3 Produktkalkyleringens syften
Produktkalkyleringens syften kan vara flera, men de viktigaste kan härledas till tre
huvudområden. Närmare bestämt för kostnadskontroll, produktval och prissättning.
Kostnadskontroll är aktiviteter och metoder för att hålla företagets kostnader nere, och
konkret innebär det att rutinmässigt sammanställa och rapportera uppgifter om kostnader, var
de uppstått och varför.
Med produktval menas egentligen ett vidare begrepp, nämligen att produktkalkylen skall
utgöra underlag för lönsamhetsbedömning. På kort sikt handlar det om beslut om vilka
produkter som skall tillverkas eller läggas ned, och på längre sikt handlar produktval, eller
lönsamhetsbedömning mer om strategisk planering, dvs. vad företaget skall ha för
produktinriktning i framtiden. Lönsamhetsbedömningen behöver dock inte hänföra sig till just
produkter, utan som definitionen på produktkalkylering antyder kan den lika gärna utgöra
underlag för kunder och strategiska beslut gällande dessa.

3.4 För- och efterkalkyler
När företag använder sig av kalkyler i olika sammanhang görs bedömningar av kostnader och
intäkter. I en förkalkyl används uppskattade värden för att konkretisera troliga kostnader.
Förkalkyler används exempelvis för att ta fram offertunderlag. Återkopplingen av de verkliga
kostnaderna fastställs i en efterkalkyl. Till beräkning används produktens verkliga kostnader
och intäkter som sedan kan hänföras till kalkylobjektet.
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Förkalkyler:
Redovisning:
Efterkalkyler:
Återkoppling:

Utarbeta mål och strategier, budget
Redovisning av ekonomisk information, kontroll
Jämförelser, avvikelseanalyser
Revidering av planer

Då företaget överväger att producera en produkt görs en förkalkyl där rimliga kostnader och
intäkter uppskattas. Har företaget tillverkat en liknande produkt vid ett tidigare tillfälle kan
den efterkalkylen användas som kostnadsunderlag. Till förkalkylen hämtas information från
en eventuell efterkalkyl eller direkt från den aktuella produkten. När produkten har blivit
tillverkad och produktionen har avslutats, görs en efterkalkyl som jämförs med förkalkylen
för att få fram en avvikelserapport.
3.4.1 Syftet med efterkalkyler
Syftet med att göra efterkalkyler är att få underlag till olika beslutssituationer såsom
prissättning och produkters lönsamhet.

3.4.2 Underlag till efterkalkyl
När underlag till en efterkalkyl ska sammanföras använder man sig generellt av samma
informationsunderlag som inom förkalkylen, exempelvis maskintimmar och materialåtgång.
När tillverkningen är klar skickas uppgifterna för registrering i en databas. Detta sker
vanligtvis manuellt, men allt fler rutiner övergår till automatiserad dataregistrering.
Detta reducerar även eventuella brister såsom mät- och skrivfel. Det är bara de direkta
kostnaderna som registreras, de indirekta kostnaderna räknas fram med hjälp av
fördelningsnycklar.

3.4.3 Återkoppling av kostnader
Ytterligare ett syfte med att göra efterkalkyl är att mäta effektiviteten i produktionen. Man
jämför då den efterkalkylerade kostnaden med det tidigare uppskattade kostnaden. Det är
lämpligt att jämföra med förkalkylen.
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3.5 Olika kalkylmetoder vid olika situationer
En viktig del i ett företags kalkylering är valet av kalkylmetod. Denna process utmärks av ett
antal problem. Det finns många olika kalkylmetoder och valet av kalkylmetod måste vara
anpassad till företagets situation. När en situationsanpassad kalkylmetod är utvecklad får inte
vissa situationer prioriteras, då detta kan leda till tillämpningsproblem. Mer konkret måste
avvägningar göras i varje valsituation.20
I kalkyleringen används olika kalkyleringsmetoder i olika situationer. ABC-kalkylering,
påläggsmetoden och bidragsmetoden är alla bra och funktionsdugliga kalkylmetoder, men
som i olika processer och situationer ger olika resultat. Det finns olika skäl till detta och det är
i första hand kalkylmetodernas annorlunda uppbyggnad och fördelning av kostnaderna.
ABC-kalkylering är den metod som skiljer sig mest från de övriga metoderna främst genom
sin mer grundligare och rättvisande indelning av de indirekta kostnaderna. En av
anledningarna till detta är att metoden tar hänsyn till förändringar i volymen.
En betydelsefull situation är offerering. Inom offereringen finns det många faktorer som styr
valet av kalkylmetod. Både situationen på marknaden samt konkurrenternas kalkylmetoder är
viktiga faktorer som påverkar valet av kalkylmetod.

3.6 ABC-kalkyl
ABC (Activity Based Costing) växte fram under 1980-talet för att hantera förändringar i
företagens yttre och inre miljö.21 Konkurrensen hårdnade och det fokuserades allt mer på att
skapa konkurrensfördelar för att exempelvis minska ledtider. Industriföretagens arbetsmiljö
som tidigare var mycket arbetsintensiv ersattes av en mer kapitalintensiv kostnadsmassa.
Bakgrunden till detta var att tillverkningsindustrin automatiserades och detta gjorde att de
indirekta kostnaderna ökade och utgjorde en allt större del av den totala kostnadsmassan.
Omkostnadernas ökning berodde primärt på två saker; dels de nya teknologiska
20
21

Sven-Erik Johansson, Lars A Samuelson
Gerdin, 1995
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förändringarna i arbetsmiljön och dels marknadsutvecklingen. Dessa faktorer var orsaken till
att företagen blev tvingade till att anpassa sig. Inom den teknologiska utvecklingen var det
automatisering, mekanisering och datorisering som orsakade att de direkta kostnaderna
minskade men även att de indirekta kostnaderna ökade avsevärt. Marknaden utvecklades och
det innebar global konkurrens, produktdifferentierig, kortare produktlivscykler och kortare
ledtider. Dessa faktorer fick företagen att satsa kapital i utveckling, marknadsföring,
effektivisering av ledtider och administration.
De grundläggande uppfattningarna i ABC-metoden är inte helt nya. Till exempel så
förespråkade den danske professorn Vagn Madsen under 1960- och 1970-talet en så kallad
variabilitetsredovisning och indikerade på samma problematik som i ABC-metoden hanteras
med begreppet kostnadsdrivare. Själva begreppet ABC som metod för fördelning av
omkostnader skapades och utvecklades dock i USA, framför allt av ett antal
Harvardprofessorer med Robert Kaplan som frontfigur, under mitten av 1980-talet.

3.7 ABC-kalkylens användningsområde
ABC-kalkyleringens

generella

användningsområde

kan

enligt

Cooper

&

Kaplan
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sammanfattas i två lagar.

3.7.1 Willie Sutton-formeln:
Identifiera verksamheter med en hög andel omkostnader, och speciellt där dessa kostnader har
ökat sin relativa andel över tiden. Verksamheter där nästan alla kostnader är direkta har ingen
nytta av ABC. Inom dessa verksamheter är de traditionella kalkyleringsmetoderna att föredra.

3.7.2 Diversifieringsformeln:
Identifiera verksamheter där ett stort utbud av olika produkter, kunder och/eller processer
förekommer.
•

Diversifierade produkter kan innebära att både gamla och nya produkter, hög- och låg
volymprodukter samt standard- och specialbeställningar finns i samma sortiment.

22

Cooper & Kaplan, 1999
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•

Diversifierade kunder innebär kunder som beställer i både låg och hög volym,
standard- och specialbeställningar och där vissa kunder kräver mycket för- och
efterförsäljningsarbete.

•

Diversifierade processer innebär processer med både manuell och automatiserad
bearbetning.

3.8 ABC-kalkyl i praktiken
ABC-kalkyler är en kalkyleringsmetod som koncentrerar sig på en grundligare indelning av
omkostnaderna. Syftet med en ABC-kalkyl är att få företagets olika produkter och kunder att
bära rätt kostnader. En ABC-kalkyl ger möjlighet till en kostnadskalkyl som fördelar de
indirekta kostnaderna till kalkylobjekten på ett mera rättvisande sätt än de traditionella
kalkylmetoderna, som använder schablonmässiga procentpålägg på direkta kostnader.
ABC-metoden är baserad på en kartläggning av verksamhetens aktiviteter. Dessa aktiviteter är
handlingar eller processer som utförs av människor eller maskiner. Aktiviteter kan definieras
som resursomvandlingsprocesser. Vad är det då för aktiviteter som utnyttjas för att tillverka
och sälja verksamhetens produkter och vad är det för kostnader som uppkommer i dessa
aktiviteter? Kostnaden för aktiviteten beräknas genom att undersöka hur de olika produkterna
tagit del av aktivitetens tjänster. Vikten i kartläggningen ligger i att ta reda på hur
omkostnaderna ska fördelas för att reflektera produkternas anspråk på aktiviteterna. En
produkt som brukar en stor andel av en aktivitet kommer att hänföras en stor andel av
aktivitetskostnaden.
En av anledningarna till att företagen använder ABC-kalkyleringen istället för traditionell
produktkalkylering är att omkostnaderna blir oberoende produktionsvolymen. Inom den
traditionella kalkyleringen ökar omkostnaderna proportionellt med produktionsvolymen. I
verkligheten är detta sätt att beräkna omkostnaderna inte särskilt rättvisande. Det är inte
särskilt troligt att alla omkostnader skulle förändras proportionellt mot produktvolymen. Låt
säga

att

verksamhetsvolymen

för

en

produkt

ökar,

är

det

då

rimligt

att

marknadsföringskostnaderna också ökar, eller ökar lika mycket.
De traditionella produktkalkylmetoderna har svårt att ta hänsyn till verksamhetsvolymen. I en
ABC-kalkyl framstår lågvolymprodukter dyrare pga. att de i större utsträckning får bära de
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kostnader de ger upphov till. Högvolymprodukter framstår billigare eftersom omkostnaderna
slås ut på fler antal produktenheter. I de traditionella metoderna förändras inte självkostnaden
per produktenhet vid volymändringar, eftersom produktenheterna tilldelas ett procentuellt
tillägg av de totala omkostnaderna. Ökar volymen så ökar omkostnaderna i samma proportion
som volymen.

3.9 ABC-kalkylering ställer krav på företaget.
En strikt tillämpning av ABC-metoden ställer stora krav på företaget. Det är viktigt att förstå
att noggrannare och mer detaljerad kalkylering kommer att leda till högre mätkostnader.
Något som också är av stor vikt är att ABC-kalkylerna är utformade på ett förenklat och
begripligt sätt. Detta är viktigt med tanke på att en stor del av användarna är icke-ekonomer.
Hantering av ofantliga och komplexa datamängder ställer stora krav på det praktiska arbetet
som erfordras vid ett ABC-kalkylerings system. Förenklingsarbetet måste anpassas till det
enskilda företagets situation. Kostnadsfördelningen måste kunna följas och stämmas av mot
kalkyler och redovisning. Fler aktivitetskostnader än företaget klarar av, kommer med stor
sannolikhet leda till att uppdatering och arbete med kalkyler kommer att bli mycket
komplicerat.32 Ett exempel kan vara om man ska uppskatta tidsåtgången per aktivitetstillfälle
eller om man ska registrera antal gånger som aktiviteten har används.
Att mäta tidsåtgången kommer förmodligen kräva större resurser och vara mer
kostnadskrävande, men vara ett bättre mått på produktens anspråk av aktiviteten.33

32
33

Rolf Billgren, (1995)
Jonas Gerdin, (1995)
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3.10 Kritik mot ABC-metoden i förhållande till de traditionella
kalkylmetoderna
ABC-kalkylen har sedan 1980-talet skapat debatter kring för- och nackdelar med en
användning av den kalkyleringsmetoden. Många av böckerna som skrivits och de personer
som förespråkat ABC-metoden är konsulter inom området och mycket angelägna om
metodens tillväxt i industrin pga. egna ekonomiska intressen. Det kan därför vara så att
metoden överskattats av både användare och intressenter.
Första frågeställningen som ofta ställs är om hela verksamheter går att dela in i aktiviteter.
Teoretiskt är det fullt möjligt, men frågan är om det går att skapa ett sammanhängande
aktivitetsbaserat kalkylsystem. Många experter tvivlar på det. För att detta ska fungera så
krävs det att aktiviteterna utförs regelbundet på ett likartat sätt.34 I praktiken är detta knappast
möjligt.
Det finns stor kritik riktad mot ABC-metodens stora kostnadsfixering. Om allt för stor vikt
läggs på kostnader och effektivisering är det lätt att marknaden glöms bort. Risken finns att
kostsamma produkter elimineras utan att känna till att produkten efterfrågas på marknaden.
Görs inte rätt produkter så hjälper det inte att göra produkterna på rätt sätt.
Att produktionsplanera efter högst vinstmarginal är också en sak som ABC-metoden lätt kan
leda till. Risken finns att företagen försöker övertala sina kunder att välja de mest lönsamma
produkterna. På kort sikt kan detta förbättra företagets lönsamhet men på lång sikt måste
kundernas önskemål tillgodoses.

34

Jonas Gerdin, (1995)
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3.11 Traditionella kalkylmetoder
De traditionella produktkalkyleringsmetoderna används fortfarande på Plastal. Vid
beräkningssituationer används ABC-metoden, men även de traditionella metoderna används
idag som ett komplementverktyg parallellt med ABC-metoden. Anledningen till att de
traditionella metoderna fortfarande används beror till största del på att Plastal vill ha koll på
hur konkurrenterna utför sin kalkylering. Då man talar om traditionell produktkalkylering
syftar man på påläggsmetoden och bidragsmetoden.

3.11.1 Bidragskalkyl
Bidragskalkylering är en välbekant modell för företag vid beräkning av lönsamheten på en
produkt eller en hel produktion. Vid bidragskalkylering använder man sig av sär- och
samkostnader, där särkostnaderna belastar kalkylobjektet. Med särkostnader menas de
kostnader som tillkommer när man tillverkar en produkt men som inte uppstår om produkten
inte hade tillverkats. Samkostnader är de kostnader som uppstår oavsett om man producerar
eller inte.
Det finns främst tre situationer där bidragskalkylen är till stor användning. Första situationen
är när ett beslut ska tas om att behålla en produkt. Genom att räkna ut täckningsbidrag för
produkten ger det en uppfattning om produkten är lönsam. Det bidrag som produkten
genererar ska dels täcka företagets samkostnader men också ge en eventuell vinst.
Täckningsbidraget får man fram genom att ta skillnaden mellan produktens särintäkter och de
särkostnader som uppstår. När ledig kapacitet finns i produktionen är en produkt kortsiktigt
lönsam att producera om dess täckningsbidrag är positivt. Täckningsbidraget kan jämföras
mellan produkter och därför underlätta beslut om vilken produkt som ska produceras. Produkt
med högst täckningsbidrag ger högst avkastning. Bidragskalkylen har många fördelar, framför
allt då man jämför den med en självkostnadskalkyl. Där använder man fördelningsnycklar för
att ta fram produktens pris. I bidragskalkylen får man fram produktens lägsta pris och den är
även enkel och snabb att använda. Den enkla bidragskalkylen kan vara väldigt vilseledande av
olika skäl. På relativt kort sikt är kanske inte ens direkt arbete en särkostnad, men ännu
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viktigare är dock att kalkylen kan innebära väsentliga underskattningar av de totala
kostnaderna för många produkter.
3.11.2 Påläggskalkyl
Påläggskalkylen, eller självkostnadskalkylen som den också kallas, bygger på en
själkostnadsprincip med fullständig kostnadsfördelning. Till skillnad från bidragskalkylen
som används på kort sikt används påläggskalkylen vid mer långsiktiga beräkningar. När
påläggskalkylen används delas den totala kostnaden upp i direkta och indirekta kostnader. De
direkta kostnaderna går direkt att belasta en viss produkt men enbart då det finns ett adekvat
samband mellan kostnad och kostnadsbärare. De vanligaste direkta kostnaderna i ett
tillverkande företag är direkt material (dM), direkt lön (dL), direkta tillverkningskostnader
och direkta försäljningskostnader. Eftersom alla kostnader ska delas upp på olika
kostnadsbärare så måste även de indirekta kostnaderna fördelas. Dessa kostnader kan i sin tur
delas upp i två kategorier, dels den resursförbrukning som uppstår direkt och kan tilldelas en
kostnadsbärare och dels den del utav resursförbrukningen som måste delas upp med hjälp av
fördelningsnycklar.
För att kunna fördela omkostnaderna till kalkylobjekten och i slutändan räkna ut en produkts
självkostnad så krävs det att man använder sig av ett framräknat pålägg på
fördelningsnycklarna. Påläggen placeras därefter på de direkta kostnaderna. Denna indelning
innebär att varje kalkylobjekt bär en procentuellt avdelad mängd av omkostnaderna, relaterad
till sin produktionsvolym. Detta innebär i sin tur att om produktionsvolymen ökar så ökar
även kalkylobjektets relativa andel av samtliga kostnader.
Fördelen med påläggskalkylen är att den är mycket enkel att använda och kräver inga
omfattande resurser för att skötas. Men det har också riktats en del kritik mot denna typ av
kalkyl. Det är främst tre problemområden som kan leda till en missvisande bild utav siffrorna.
Alla siffror baseras på en bestämd tillverkningsvolym och när den ändras så blir det en viss
felmarginal i självkostnaden. En viss kritik finns också riktad mot de indirekta kostnadernas
placering. Det är svårt att få en helt rättvisande kalkyl då vissa produkter kräver mer tid än
andra i produkthanteringen. Trendvaror borde i en nedåtgående trend få lite för högt AFFOpålägg. Det sista stora problemområdet är centrerat runt påläggets procentsats. Blir verkligen
produktens

självkostnad

jämförbar

med

dyra

och

billiga

produkter

mätt

i

tillverkningskostnader? Om dessa varor har samma procentsats, så blir följaktligen den dyrare
varans pålägg mycket högt.
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Detta sätt att beräkna de indirekta kostnaderna gör att omkostnaderna fördelas proportionellt
med produktvolymen. Omkostnaderna ökar alltså proportionellt med verksamhetsvolymen,
vilket i verkligheten inte är ett rättvisande beräkningssätt.
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4
Empiri
I detta kapitel presenteras den information som samlats in som sekundär- och primärdata.
Denna information presenteras i de olika avsnitten organisation, bakgrund, offertkalkyler,
marknad, ABC-system och efterkalkyler.

4.1 Organisation
Plastal AB grundades år 1934 i den sydsvenska staden Trelleborg. Företaget tillverkade sin
första termoplastiska produkt redan på 1940-talet. Idag, 65 år senare är Plastal en av de
ledande underleverantörerna av plastkomponenter till den Europeiska fordonsindustrin.
Företaget innehar en stor marknadsandel som underleverantör. Under 2003 omsatte koncernen
3800 miljoner kr.
Plastals produktionsanläggningar finns utspridda över hela Europa i länder som Italien,
Spanien,

Polen,

Belgien,

Norge

och

Sverige.

I

Sverige

finns

tre

stycken

produktionsanläggningar uppdelade på orterna Uddevalla, Göteborg och Simrishamn. Totalt
har Plastal AB 2300 stycken medarbetare utspridda i Europa med huvudkontoret i Kungälv
strax utanför Göteborg.
Företagets verksamhet i Simrishamn är uppdelad i produktion och administration. På
produktionsavdelningen återfinns 280 kollektivanställda (operatörer samt indirekt personal)
samt 40 tjänstemän (kvalitet, planering, gruppledare). På administrationen finns närmare 35
anställda tjänstemän, ett par kollektivanställda bara.
Under de senaste åren har verksamheten utmärkts av ständiga omorganisationer för att
eventuellt kunna göra besparingar samt att uppnå förbättringar. En ständig strävan efter
perfektionism är ett passande sätt att beskriva situationen i verksamheten.
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Organisationsschemat nedan visar befattningar på ledningsnivå i verksamheten. Flertalet av
de personer som återfinns på denna nivå har vi valt att intervjua, för att kunna ta del av den
information som vi ansåg var nödvändig för att kartlägga kalkyleringssituationen på företaget.
Denna information har vi sedan använt i empirin.

4.1.1 Produktion
Verksamheten tillverkar stötfångare, interiöra detaljer och lackerade plastkomponenter till
fordonsindustrin.

Kunderna

finns

inom

segment

för

personbilar

och

lastvagnar.

Produktflöden är olika, nedan ges exempel på det:
formsprut -> lackering -> montering Uddevalla (stötfångare tex, för sekvensleverans)
formsprut -> lackering -> montering Simrishamn (reservdelsstötfångare tex, batchlevereras)
formsprut -> montering Samhall (tex batterycover till Scania)
Fabriken har såväl stora formsprutningsmaskiner som små och har liksom övriga enheter
moderna system för miljöanpassad ytbehandling av plaster.35
De dominerande kunderna är Saab, Volvo och Scania som utgör 95 % av verksamhetens
totala produktion. Plastals överlägset största kund är Saab med 60 % av den totala
produktionen.

35

Plastal broschyr, ”Den kompletta leverantören”.
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4.2 Bakgrund
Det var år 1997 som det första initiativet till en användning av ABC-metoden gjordes. Två år
senare gjordes den första analysen. På marknaden och i branschen är fortfarande de vanligaste
kalkylmetoderna påläggs- och bidragskalkylering. ABC-metoden som används på Plastal är
trots sin ökade popularitet under de senaste 20 åren fortfarande mycket begränsad inom
fordonsindustrin. Även inom Plastal AB koncernen är det bara produktionsanläggningen i
Simrishamn som använder sig av ABC-modellen. Än idag, sex år efter att modellen
implementerades i verksamheten, så har fortfarande inte kalkylarbetet fått sitt allmänna
erkännande.
Samtliga som intervjuades i ledningsgruppen är eniga om att det behövs ytterligare resurser
för att systemet ska kunna optimeras. Ett bristande engagemang för ABC-kalkylering från
koncernen kan vara en avgörande orsak då det saknas en koncernstandard inom området för
kalkylering.
Tommy Nilsson som är ekonomichef på Plastal, anser att efterkalkylering är viktigt och att
verksamheten är på väg in i en förändringsfas mot en mer successiv efterkalkylering. Han
understryker också vikten av att efterkalkylerna ska vara behovsrelaterade men också att det
selektiva urvalet bör göras på de volymtunga artiklarna. Därutöver var han snabb att påpeka
att det som försvårat efterkalkylarbetet är saknaden av en koncernstandard och klara riktlinjer.
4.2.1 Bakgrund till kalkylering
Tidigare fanns ett önskemål från huvudkontoret om att styra och ansvara för kalkyleringen på
Plastal. Detta fullföljdes inte från koncernens sida vilket enligt de anställda berodde på
bristande resurser och låg prioritet. Idag används ABC-systemet både vid offert- och
efterkalkyler men det har visat sig finnas brister i systemet. Vissa delar av systemet fungerar
på ett tillfredställande sätt, samtidigt som andra delar inte visat sig vara lika funktionsdugliga.
I dagens ABC-system och affärssystem finns all nödvändig information tillgänglig, men
informationen i systemen är dåligt sammanbundna och kräver ett omfattande manuellt arbete.
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4.3 Offertkalkyler
Offertkalkyler är ett kalkylverktyg som används när Plastal får en förfrågan om prisuppgifter
på nya produkter och detaljer. Till att börja med görs en kostnadsberäkning för att
åskådliggöra de kostnader som en eventuell produktion av detaljen skulle innebära.
Kostnadsberäkningen bygger på ett produktunderlag från kund samt egna beräkningar.
Underlaget från kunderna bygger oftast på CAD-filer och information om produkten i fråga.
Sedan hålls ett beredningsmöte med interna experter inom olika områden för att ta fram
underlag till den tänkta produkten. Exempel på experternas kunskapsområden kan vara
materialkostnader, kapacitet, verktyg och maskintider. Därefter sammanställer projektledaren
den samlade informationen till ett kostnadsunderlag och uppskattar ett pris på detaljen som
sedan överlämnas till kund. Marginalerna på projektnivå bygger oftast på likartade pålägg.
En normal offersituation pågår vanligen 2-3 veckor mellan underlag och prissättning.
I akutsituationer ställs underleverantörerna i en tidskrävande situation, där de ibland endast
har 1 vecka på sig till att utföra beräkningar.
I slutändan är det marknadspriset som styr prissättningen. Marknadspriset är väldigt svårt att
påverka men däremot så finns det möjligheter till att påverka verksamhetens
produktkostnader. Det är viktigt att veta till vilka kostnader man producerar och vilka faktorer
som eventuellt kan styra tillverkningspriset. Idag finns det situationer där ledig kapacitet och
avskrivningar ibland är faktorer som kan leda till olika beslut.
När underleverantörerna får en förfrågan om att tillverka en produkt finns det många faktorer
som måste uppmärksammas innan ett slutgiltigt beslut kan tas. När företagen tar en order
finns det både långsiktiga och kortsiktiga perspektiv som speglar företagens beslut. Det
händer att företag tar kortsiktiga förlustorder vid ledig kapacitet bara för att vara med i den
långsiktiga kampen om nya order och tilläggsförsäljning.
Ett problem inom offertkalkyleringen är att varken verksamhetens kunder eller konkurrenter
använder sig av ABC-modellen för kostnadsberäkning. Inom offerterna används alltid ABCmodellen för att räkna fram underlag för prissättning. Detta kan ställa till problem vid
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offertsituationer och prissättning. Andra företag som ska lägga anbud och pris, använder sig
av de traditionella beräkningsmetoderna och erhåller andra underlag för prissättning.
Detta kan ställa till problem för Plastal som i vissa situationer, med sina beräkningar i ABCkalkylen, ligger långt ifrån konkurrenternas prissättning.
Idag används de traditionella kalkylmetoderna parallellt med ABC-kalkylen som ett
kompletteringsverktyg för att eventuella prissättningsproblem ska kunna undvikas.
Ett krav som på senare tid blivit allt vanligare är årliga prissänkningar. Detta uppstår
exempelvis vid offerter, där Plastals kunder kräver årliga prissänkningar som ett krav för att
underleverantörerna överhuvudtaget ska få vara delaktiga i offerprocessen.

En av

anledningarna till att produktionen hela tiden måste effektiviseras med smartare lösningar är
för att tillgodose just kundernas krav. För att kunna hålla marginalerna uppe, ses
rationaliseringar som är den enda utvägen.
I offertsituationen får Plastal underlag från kunderna där uppskattningar om tänkbara volymer
är gjorda. Dessa situationer är mycket svårbedömda med tanke på marknadens ständiga
fluktuerande, men det finns även andra faktorer som försvårar processen. Fordonstillverkarna
gör gärna optimistiska uppskattningar på troliga volymer. Orsaken till detta beror sannolikt på
att tillverkarna vill försäkra sig om att underleverantören har kapacitet vid eventuella
volymökningar. Det finns även anledningar att tro att tillverkarna medvetet gör optimistiska
uppskattningar, allt för att få underleverantörerna att göra beräkningar på högre volymer.
Därför tvingas Plastal göra egna analyser av marknaden för att kunna kartlägga produktens
troliga volym och göra beräkningar på så rättvisande volym som möjligt.
Vid helt nya bilserier är det självklart mycket svårare att göra en bedömning och uppskatta
den troliga försäljningsvolymen, jämfört med nya modeller inom redan befintliga bilserier.
Vid offertsituationer är det viktigt att uppskatta framtida volymer för att kunna göra
rättvisande prissättning på en produkt. Större volymer medför lägre kostnader per
produktenhet och viceversa.
Saab och Volvo har idag uttalade krav på sina leverantörer. Volvo är den kund som kräver
störst insikt i Plastals kalkylering genom ett så kallat CSU som står för Cost Split Up. Det
innebär att Plastal måste härleda alla sina kostnader genom att dela upp sin offertkalkyl i olika
kostnadsdelar som exempelvis direktmaterial och direktlön. Volvo har en kalkyleringsgrupp
där deras enda arbetsuppgift är att ifrågasätta sina underleverantörers kalkyler.
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4.3.1 Marknad
Effektiviseringar är viktigt i fordonsbranschen, då framtiden visar att de gamla
Öststatsländerna blir alltmer konkurrenskraftiga. Det är bara en tidsfråga innan
Öststatsländerna kommer ifatt Västeuropa och det som talar för Öststatsländerna är den
teknologiska kunskapen och framför allt den billiga arbetskraften de har att erbjuda.
Tillväxten i fordonsindustrin har under de senaste åren varit relativt statisk. Det ända sättet att
vinna marknadsandelar är att ta marknadsandelar från konkurrenterna. Inom de segment
Plastal befinner sig i varierar utbudet av konkurrenter. Inom vissa produktsegment är
konkurrensen mycket stor och inom andra segment marginell. Vid formsprutning av detaljer
utan monteringsarbete och lackering är utbudet av potentiella leverantörer mycket stor och
därför är konkurrensen mycket hög. Vid komplexa detaljer med visst monteringsarbete och
lackering är utbudet mycket mindre och antalet potentiella konkurrenter begränsat. I dessa fall
måste kunderna försöka hitta alternativ till underleverantörerna inom ett större geografiskt
område.
Möjligheten till alternativa underleverantörer är relativt stor i Europa, men underleverantörer
med längre geografiska avstånd ger även upphov till en del negativa följder.
Fraktkostnaderna blir större, och många av produkterna inom denna kategori är även mycket
logistikkänsliga och därför svåra att transporteras längre sträckor. För Volvo och Saab handlar
det om för låga volymer för att satsa på underleverantörer ute i Europa. Att byta
underleverantör är något man försöker att undvika med den klara anledningen att det är
mycket kostnadskrävande samtidigt som processen är för invecklad och utdragen.
Det ställs ständigt nya krav på underleverantörerna, pressen från kunderna tvingar företaget
att värdera sin produktion, komma på smartare lösningar samt inrätta nya mål. Man ser det
hela som fler möjligheter till besparingar.
Plastal inriktar sig inte bara mot nybilsmarknaden utan vänder sig även mot
reservdelsmarknaden. Tillverkning mot nybilssegmentet pågår vanligtvis under 3 år, därefter
är tillverkningen koncentrerad till reservdelsmarknaden. Denna marknad lever under ett
längre tidsperspektiv, vanligtvis 15 år, men nackdelen är att detaljerna produceras i kortare
serier och fler intervall. Detta gör att kostnaderna per produktenhet blir högre.
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4.4 Efterkalkyler
I nuläget görs mycket få efterkalkyler i verksamheten och det beror inte på en bristande vilja
utan snarare på bristande resurser. I den nuvarande kalkylsituationen görs efterkalkylerna
kvartalsvis på de 10 artiklar med störst omsättning. Kriterierna för vilka produkter som skall
beräknas är i dagsläget enbart de som är volymtunga. Orsaken till detta är att en liten
kostnadsförändring i denna kategori ger stora utslag. Det händer även att efterkalkyler görs
för att analysera problemsituationer i produktionen. Man använder således efterkalkylen som
ett analysmedel för att få en översikt över styrande faktorer.
Det är ledningsgruppen som har det yttersta ansvaret för att fatta beslut om vilka produkter
som bör återkopplas i en efterkalkyl. Alla inom ledningen är väl medvetna om den nuvarande
situationen och problemen i efterkalkyleringen. Orsaken till problemen är enligt personalen
den låga prioritet som lagts på efterkalkylering samt tidsbristen hos de anställda på företaget.
Efterkalkyler görs idag genom att konkretisera varje kostnad steg för steg i offertmallen i
ABC-systemet. Detta arbete kräver stora manuella arbetsresurser och enligt personalen tar
varje produkt uppskattningsvis 30 minuter att utföra beräkningar på. Det finns ytterligare ett
problem som de anställda tvingas hantera och det är att informationen som efterkalkylerna
bygger på ständigt måste uppdateras. För att få fram de verkliga tillverkningskostnaderna för
en produkt så måste en efterkalkyl göras, men även informationen som kalkylen bygger på
måste vara uppdaterad för att ett rättvisande resultat ska kunna erhållas. Senast efterkalkyler
gjordes baserat på verkliga kostnader var år 2003.
Det huvudsakliga problemet i arbetet med efterkalkyleringen är i nuläget saknaden av intresse
och engagemang från de potentiella mottagarna. Dessutom är mottagarna tvivelaktiga till
ABC-analysernas realitet, vilket medför att intresset med att följa upp analyserna försvagas.
Frågan som de anställda ställer sig är, vilka rutiner och vilka resurser som skall användas för
att få en tillfredställande efterkalkylering? Verksamhetens nuvarande marknadssituation som
är pressad medför att dagens återkoppling enligt de anställda betraktas som otillräcklig.
Eftersom det i nuläget inte görs särskilt många efterkalkyler, saknas återkopplingen till
verkligheten i kalkyleringen. Vad blev den verkliga kostnaden?
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4.5 ABC-systemet
ABC-systemet är det system som idag används när Plastal gör efterkalkyler. ABC-systemet
används för att fördela de fasta kostnaderna i företaget. ABC-systemet bygger på det ABCprojekt som Plastal initierade för sju år sedan. Externa konsulter hyrdes in för att analysera
verksamheten efter ABC-teorin. Den senaste uppdateringen och genomgången av systemet
gjordes år 2003. Detta betyder att systemet är relativt föråldrat.
I ABC-systemet finns omsättning, direkt material (DM), direkt lön (DL) och övriga kostnader
registrerade. Data hämtas i Movex och analyserna görs i ABC-systemet. När importer av data
görs från Movex till ABC-sytemet erfordras manuellt arbete. Data som hämtas från Movex
måste rensas och sorteras. Detta kräver följaktligen en bra koll på all data som importeras, i
annat fall finns det risk att oväsentlig data hämtas. Vidare är posterna i systemet svåra att
sortera och formlerna som styr posterna är mycket invecklade.
ABC-kostnaderna är de övriga kostnaderna som fördelas till kalkylobjekten, med hjälp av
aktiviteter och kostnadsdrivare. I Plastal är ABC-kostnaderna uppdelade i fyra typer, beroende
på vad som anses driva kostnaderna, dvs. vilken typ av kostnadsdrivare som ligger bakom. De
fyra grupperna och kostnadsdrivarna är uppdelade i modellen enligt:
3. Strukturrelaterade kostnader

1. Volymrelaterade kostnader
•

Antal pallar

•

Antal artiklar

•

Antal produktionstimmar

•

Antal kulörer

•

Antal kunder

•

Antal verktyg

2. Orderrelaterade kostnader

4. Nyhetsrelaterade kostnader

•

Antal produktionsstarter

•

Antal nya artiklar

•

Antal kundorder

•

Antal nya kulörer

•

Antal kundreklamationer

•

Antal nya verktyg

•

Vertygskomplexitet
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Det används alltså 13 olika kostnadsdrivare för att fördela kostnaderna. Det är
kostnadsdrivarna i kombinationen med destination och förekomst, som utgör det största hotet
att fel produkter belastas av kostnaderna.
Problemet är att det finns tusentals olika artiklar att hålla reda på i systemet. Dessutom är
systemet komplext och det upplevs ett flertal problem med programvaran. Dålig data i
systemet medför att produkter stundtals, belastas av fel kostnader. Det finns samtidigt
problem med att hålla systemet uppdaterat. Detta problem utgörs av ett manuellt arbete och
kan delas upp i att läsa in kostnadsdata och förekomster.
Det är värt att nämnas att ABC-kunskaperna i företaget är fokuserade och fördelade på ett
mindre antal personer. Det finns alltså många anställda på ledningsnivå som har begränsade
kunskaper inom ABC-teorin, och svårt att förstå orsak-verkan samband.
När efterkalkylerna är framtagna så saknas det konkreta mottagare. Det finns således för få
intressenter som analyserar och använder sig av informationen. Detta kan, enligt de anställda
bland annat bero på att det finns bristande resurser till att följa upp informationen samt
bristande kunskaper i analysens uppbyggnad.

4.5.1 Movex
Movex är det affärssystem som används på Plastal. Movex började användas år 1997 för att
det fanns ett behov av ett effektivare kalkylsystem. Movex är ett system som tillhandahålls av
Intentia, ett företag som specialiserat sig på affärssystem. Systemet är uppbyggt på en
grundplattform som sedan anpassats med olika applikationer efter verksamhetens behov. Idag
fungerar systemet som en informationscentral för produktionsinformation i egenskap av
rörliga kostnader och faktorer som påverkar dessa. Alla artiklar finns registrerade i systemet
med information om aktuell vikt och material.
Det är Susanne Svarin, produktionscontroller, som bär det yttersta ansvaret för att
uppdateringen tillgodoses och upprätthålls. Även anställda på andra avdelningar har ansvar
för

att

informationen

uppdateras.

Exempelvis

materialkostnaderna uppdateras.
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svarar

inköpsavdelningen

för

att

5
Analys
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att sammanställas och samband kommer att
identifieras. Resonemanget kommer dessutom att kopplas till vår problemformulering och de
teoretiska ansatserna. Vi har delat upp kapitlet i två områden, offertkalkyler och
efterkalkyler.

5.1 Analys av Offertkalkyler
För att fortsätta vara en ledande underleverantör inom fordonsindustrin tvingas Plastal att vara
en aktiv samarbetspartner och aktör på marknaden. En viktig del i detta är deras
offerthantering i samband med nya produkter och produktförändringar. Mer konkret betyder
det hur de arbetar när en ny offert initieras då en av deras kunder skall utveckla eller förändra
en produkt. Då varje offert är stor och ofta med ett åtagande som är längre än tio år så har
varje offert avgörande betydelse för framtida årsomsättningar och lönsamhet.
Produktkalkylering, som ligger till grund för produktens prissättning och lönsamhet, är ett
kritiskt arbetsmoment i offerthanteringen och således en väsentlig och viktig del i företagets
framgångsfaktor.
Idag används inget likartat produktkalkylsystem på Plastal och kalkylerna ser således olika ut
beroende på vem som utfört kalkylen och vilken kund den avser. Detta innebär att företaget
inte har tillräcklig överblick och kontroll över kalkyleringen. För att lättare kunna jämföra
produktkalkyler, dvs. avvikelser och analyser mellan offertkalkyler och efterkalkyler bör
Plastal införa en homogen kalkylmetod för offerter och efterkalkyler som alla
kalkylanvändare är tvungna att tillämpa. Då hade efterkalkylarbetet förenklats.
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5.1.1 Aggregationsnivån i ABC-systemet
Som vi nämnde i teorin använder sig Plastal av 13 kostnadsdrivare i ABC-sytemet. Enligt
teorin anses 10-15 kostnadsdrivare vara tillfredställande i praktiska tillämpningar. I Plastals
fall kräver de verkliga förhållandena färre kostnadsdrivare för att få en acceptabel
approximation. Detta beroende på kalkylanvändarnas ABC-kunskaper samt programvarans
komplexitet. Idag upplever kalkylanvändarna att systemet har en låg funktionalitet pga.
komplexiteten.

5.1.2 ABC-modellen i förhållande till de traditionella kalkylmetoderna.
Det är lätt att ändra på vissa faktorer i ABC-kalkyler för att simulera olika alternativ och
därigenom se hur tillverkningspriset ändras. Just att kunna ändra och simulera i kalkyler är
viktigt mot alla kunder. Exempel på faktorer som idag kan simuleras är kassations- och
vinstprocent, och täckningsgraden i förhållande till försäljningspriset. Just simulering är något
som ABC-kalkylering till skillnad från de traditionella kalkylmetoderna, ger ännu bättre
möjligheter för. En ABC-kalkyl kan simulera ett mycket större antal faktorer då varje
kostnadsdrivare kan ändras och därefter se hur kostnaden påverkas. Med en ABC-kalkyl får
kalkylanvändarna ett klart bättre underlag för prisdiskussion med kunden än med en
påläggskalkyl. Vidare kräver detta en djupare kunskap i ABC-teorin och metodens
uppbyggnad i verksamheten. I dagsläget är ABC-kunskaperna så begränsade att en praktiskt
efterkalkyltillämpning i ABC-metoden blir omöjlig. Vidare kräver ett efterkalkylsystem
baserat på ABC-modellen större resurser. Resurser som företaget idag inte är villiga att lägga.
Syftet med ABC-kalkylering är att effektivisera kalkyleringsarbetet. Risken med vidare
implementering av ABC-systemet är att systemet blir alltför komplext och att
kalkylanvändarna finner systemet komplicerat. Möjligen kommer då användarna att föredra
att använda de traditionella kalkylmetoderna. Trots enkelheten med de traditionella
kalkylmetoderna och de fördelar en ABC-kalkyl skulle innebära, är det tveksamt att ersätta de
traditionella kalkylmetoderna med ABC-kalkylering. Att byta ut ABC-kalkylen mot de
traditionella kalkylmetoderna skulle medföra snabbhet, funktionalitet samt praktisk
tillämpning. Kalkylanvändarnas krav på snabbhet och enkelhet kan inte förbises, då de av
erfarenhet vet vad som krävs av en kalkylmetod mot kunderna.
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5.1.3 Kundernas kalkylkrav
En viktig aspekt som måste tas i beaktande vid ett kalkylarbete är dock vilka krav som kunden
har på utformningen av offerterna och tillhörande information vid överlämnandet av dessa.
Kartläggningsarbetet har visat att dessa krav skiljer sig avsevärt beroende på vilken kund som
offerten avser, då det endast är Volvo som uttalat har sådana krav.
Volvo kräver att deras offertförfrågningar skall besvaras med en Cost Split Up, vilket av
kartläggningen identifierats som en vanlig påläggskalkyl med detaljerade instruktioner vad
som skall ingå i varje pålägg. Plastal verkar i denna fråga inte ha alltför mycket att säga till
om utan måste helt enkelt rätta sig efter detta krav. Detta betyder att Plastal måste presentera
sin offert enligt CSU, vilket försvårar användningen av andra kalkylmetoder så som ABC i
offerarbetet.
Volvos CSU bygger på samma princip som den interna kalkylmodell som använts tidigare
mot denna kund. Skillnaden är att CSU är en mer detaljerad påläggskalkyl än den interna då
den använder fler pålägg. Därför kan denna på ett sätt vara bättre för Plastal att använda då
den borde ge dem bättre uppdelning av kostnaderna, och därmed mer korrekta kalkyler.
Däremot vill de ju inte visa sina kostnader i alltför hög utsträckning för kunden, vilket på flera
sätt minskar förhandlingsstyrkan och möjligheter till lönsamhet. Att införa ABC-metoden mot
Volvo skulle i dagsläget medföra kalkylproblem. Om ABC-systemet ska kunna användas som
en grundkalkyl i offertsituationen enligt Volvos krav, så måste den därför konverteras eller
anpassas efter det. Detta är både tids- och resurskrävande. I nuläget upplevs ABC-systemet
komplext och det finns dessutom ett flertal problem med programvaran. Dålig data i systemet
medför att produkter stundtals, belastas av fel kostnader. Det finns dessutom problem att hålla
systemet uppdaterat.
Med tanke på de externa krav som ställs så finns det dock ingenting som hindrar Plastal från
att använda en kalkylmetod internt och sedan anpassa denna till Volvos krav. ABCkalkylering skulle därför kunna införas mot Volvo som en grundkalkyl och då utgöra ett
komplement till den påläggskalkyl som Volvo kräver.
För att upprätta dessa ABC-grundkalkyler finns i dagsläget inte tillräckligt med resurser samt
att systemet saknar aktuell data. Det innebär att ABC-modellen är i stort behov av en
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genomgång och eventuella justeringar, då den inte uppdaterats på två år. Även programvaran
är problematisk och svåranvänd. En strikt tillämpning av ABC-metoden ställer stora krav på
företaget. Det är viktigt att förstå att noggrannare och mer detaljerad såsom ABC-kalkylering
leder till högre mätkostnader.
De traditionella kalkylmetodernas uppbyggnad skulle passa Plastal mycket bättre för att
tillgodose de krav Volvo ställer. Även situationen på marknaden samt konkurrenternas
kalkylmetoder är viktiga faktorer som påverkar vårt val av kalkylmetod. För att inte vilseledas
i offertsituationer är de traditionella kalkylmetoderna oersättliga som kalkyleringsverktyg.
Vidare är dessa kalkylmetoder mycket enklare och snabbare att tillämpa. De traditionella
kalkylmetoderna är därför lämpligare att använda som kalkylverktyg istället för ABCmodellen.
Generellt bör nämnas att självkostnadsprincipen är mer lämplig vid långsiktiga
lönsamhetsbedömningar då alla kostnader kan påverkas i styrningen. Bidragskalkylen är i
regel lämplig vid kortsiktigare bedömningar då endast särkostnaderna kan påverkas. Valet
mellan de traditionella kalkylmetoderna måste styras av kalkyleringens syfte samt de faktorer
som styr i den aktuella beslutssituationen. Exempelvis är avskrivnings- och kapacitetssituation
viktigt att beakta i detta avseende.
När en välfungerande grundkalkylmetod blivit etablerad så kan kalkylanvändarna göra mer
marknadsmässiga kalkyler. Denna grundkalkyl bör då vara påläggsmodellen.
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5.2 Analys av Efterkalkyler
Enligt Tommy Nilsson, Ekonomichef så är företaget på väg in i en fas där det formellt skall
diskuteras om högre prioritet ska läggas på just efterkalkylering. Denna fas har länge varit
aktuell i form av informella diskussioner bland ledningen. På senare tid har ledningen kallats
till möten beträffande efterkalkylering, men mötena har förskjutits.
Idag saknas ett effektivt instrument för att beräkna lönsamheten på olika produkter och
kunder. ABC-modellen som tillämpas idag kan mycket väl användas för detta, vilket dock
kräver ett fungerande och funktionsdugligt system. Eftersom dagens situation i kalkylsystemet
är bristande och problematisk har vi tidigare ifrågasatt om ABC-teorin ska användas vid
efterkalkylberäkningar. Som vi tidigare kom fram till, anser vi att en användning av
påläggsmetoden skulle ge ett större mervärde.
Efter att ha byggt upp den produktkalkyl som skall användas i offertprocessen bör sedan
arbetet fokuseras mot att även göra efterkalkyler.

5.2.1 Rutiner för datahantering i efterkalkylsystemet
Inledningsvis saknas ett system som knyter samman all nödvändig information som hanteras i
efterkalkyler. Det krävs i nuläget mycket manuellt arbete kring hanteringen med att skapa
efterkalkyler. I nuläget är ABC-systemet och Movex inte tillräckligt funktionsdugliga och det
saknas en allmän översikt.
Enligt oss skulle ett högt mervärde av kalkylsystemet erhållas genom att använda
påläggsmetoden och att länka samman affärsystemet och Movex. Detta skulle leda till att
fullständiga produktkalkyler och produktanalyser skulle kunna göras på ett enklare, smidigare
och snabbare sätt. Vidare skulle efterkalkylerna bli mer lättöverskådliga, och utgöra en mer
central roll än de nuvarande efterkalkylerna. Detta skulle minska det manuella arbetet
avsevärt och efterkalkyler skulle kunna göras mer frekvent utan att tillsätta extra resurser.
Enligt de anställda går inte ABC-systemet i Movex att uppdatera, det behövs helt enkelt en
bättre programvara. Enligt ledningen på Plastal är en nyinvestering i ett nytt
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kalkyleringssystem inte aktuellt. Om Plastal valde att avskaffa sitt ABC-system så skulle de
traditionella kalkylmetoderna prioritera.

.
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Rolf Billgren, 1995
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6
Slutsats
I detta kapitel besvaras de frågor som ställdes i problemformuleringen samt förslag till
fortsatta studier inom ämnet.

6.1 Nödvändiga rutiner för att skapa en successiv efterkalkylering, där
uppföljning av kostnader görs på ett tillfredställande sätt.
Kalkylmetoderna på Plastal är synnerligen varierade då de utförs efter varje kalkylanvändares
vana och kunskap. Att kalkylprocessen ser ut som den gör idag, beror till stor del på att det
inte finns någon central styrning av kalkyleringen på företaget. Att införa en central styrning
av kalkylerna med klara rutiner betyder nödvändigtvis inte att en styrande person på egen
hand ska bestämma hur kalkylanvändarna skall arbeta, utan att tillsammans med
kalkylanvändarna arbeta mot en homogen och grundläggande kalkylmetod med klara rutiner,
där kalkylanvändarna upprättar grundkalkyler, håller systemet uppdaterat och skapar
successiva efterkalkyler.
Idag arbetar kalkylanvändarna efter gamla rutiner och saknar kännedom om hur andra gör
sina kalkyler, varken medarbetare, konkurrenter eller kunder. Till och börja med måste en
fungerande påläggskalkyl arbetas fram, och efter att ha byggt upp den påläggskalkyl som
skall användas i offertprocessen, så bör sedan arbetet fokuseras på att även kunna göra
efterkalkyler med påläggsmetoden. Detta betraktar vi som särskilt viktigt med tanke på vikten
av en homogen kalkylmetod där uppdelningen av kostnaderna är likvärdig. Vidare blir det
lättare att identifiera avvikande kostnader för analyser. Detta möjliggör arbetet med att finna
faktorer som styr, samt att upptäcka trender.
Externa krav samt företagets situation på marknaden är faktorer, som enligt oss är så
betydelsefulla att ABC-metoden bör ersättas med påläggsmetoden. Påläggsmetoden bör alltid
prioriteras vid kostnadsberäkningar, men vid vissa situationer exempelvis vid kortsiktiga
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beslut bör en jämsides komplettering med bidragsmetoden användas. När kalkyler mot Volvo
görs måste kalkylanvändarna kunna gå utanför grundkalkylen för att göra alternativa
påläggskalkyler.
För att arbetet med efterkalkylering ska fungera krävs det även potentiella mottagare. Om det
däremot saknas mottagare blir efterkalkylarbetet lönlöst. När det däremot finns mottagare till
efterkalkylerna kan återkopplingen till verkligheten göras och avvikelserapporter samt trender
upptäckas och slutligen analyseras. En central styrning och bredare ansvarsfördelning skulle
medföra ett bättre organiserat efterkalkylarbete med bestämda mottagare.
Den viktigaste frågan i Plastals kalkylering är inte noggrannhet utan funktionalitet. För Plastal
gäller det i nuläget att prioritera funktionalitet före felfrihet. När sedan systemet successivt
förbättrats kan en större vikt läggas på felfrihet. Det är också av stor betydelse att
kalkylmodellen inte rättas efter vad som anses vara bekvämast för kalkylanvändarna, utan hur
systemet reflekterar verkligheten.

6.2 Hur ska data i kalkyleringssystemet hållas uppdaterad?
Det problem som vi uppfattar präglar efterkalkyleringen och det ABC-systemet som används
är att det saknas klara rutiner och en central styrning för hur genomförandet av uppdateringar
skall utföras. I nuläget så bär controllern det formella ansvaret för ABC-systemet, men
controllern har däremot inget fullständigt ansvar för alla de funktioner som ingår i ABCsystemet. Mer konkret så har controllern i uppgift att sammanställa data från alla avdelningar
och hålla informationen uppdaterad. Detta medför att undantag i processer som ABCsystemet inte behandlar kan försummas av de ansvariga för ABC-systemet.
Inom ABC-kalkylering är det även mycket viktigt att ständiga uppdateringar görs av ABCsystemet för att inte gå miste om den logiska strukturen. På ledningsnivån finns det
nödvändigtvis inte kunskap om hur viktigt det är att fatta rätt beslut med hänsyn till
uppdateringar och omstruktureringar av ABC-systemet. På samma sätt saknas fullkomlig
kunskap om hur ABC-systemet fungerar på de avdelningar som arbetar med den.
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I teorin har vi förklarat relativt ingående hur ett ABC-system är utformat och hur den logiska
strukturen är uppbyggd. Däremot nämns det inte hur det aktiva förändringsarbetet skall se ut
och organiseras. Förändringsarbetet och organiserandet enligt ABC-metoden betraktar vi som
en svår uppgift för Plastal. Det saknas kunskaper och resurser för att tillgodose systemets
funktionalitet. I Plastal borde de traditionella kalkylmetoderna brukas, då underhållsarbetet är
mycket enkelt och det krävs ingen större kunskap i företagets utformning.
Utifrån våra tidigare diskussioner kring användningen av ett efterkalkylsystem vill vi
ytterligare belysa vikten av en central styrd kalkylering. Mer konkret innebär det att ansvaret
delegeras till en högre operativ nivå med bredare ansvarsfördelning.
Till och börja med så bör man arbeta fram en lämplig grupp människor från olika avdelningar
som tillsammans kan ansvara för uppdateringen av efterkalkylsystemet. Dessa personer
behöver nödvändigtvis inte vara avdelningschefer, huvudsaken är att de är väl insatta i
kalkylsystemet och att deras dagliga arbete präglas av kalkylarbete. För att sedan hålla
relevant kostnadsdata uppdaterad behövs det klara rutiner. Dessa rutiner kan skapas genom
kontinuerliga möten, där de ansvariga från de olika avdelningarna ansvarar för att information
från respektive avdelning blir uppdaterad.

6.3 Kriterier för vilka produkter som skall efterkalkyleras och hur ofta
I nuläget är återkopplingen till verkligheten mycket begränsad och det saknas konkreta
mottagare till efterkalkylerna. Detta medför att arbetet med efterkalkyler blir lönlöst. Orsaken
till problemen är enligt personalen den låga prioritet som lagts på efterkalkylering samt
tidsbristen hos de anställda på företaget.
I den nuvarande situationen görs mycket få efterkalkyler i verksamheten och det beror inte på
en bristande vilja, utan snarare på bristande resurser. Mer konkret så finns det i nuläget ett
tydligt intresse bland ledningen för efterkalkyler.
I den nuvarande kalkylsituationen görs efterkalkylerna kvartalsvis på de 10 artiklar med störst
omsättning. Kriterierna för vilka produkter som skall beräknas är i dagsläget enbart de som är
volymtunga. Orsaken till detta är att en liten kostnadsförändring i denna kategori ger stora
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utslag. För att få en tillfredställande och pålitlig efterkalkylering så anser vi att kalkylerna ska
utföras månadsvis. Detta för att snabbt reagera på externa förändringar samt avvikelser i
produktionen, således handlar det om att förebygga och eliminera eventuella avvikande
kostnader i ett tidigt skede.
Som vi berörde i empirin så är det ledningsgruppen som har det yttersta ansvaret att fatta
beslut om vilka produkter som bör återkopplas i en efterkalkyl. De produkter som vi anser bör
återkopplas i en efterkalkyl är främst de volymtunga produkterna. Självklart för att dessa
produkter utgör en stor del av verksamhetens omsättning. Vidare bör problemprodukter i form
av låg lönsamhet, höga kassationer, många produktionsstop mm noga granskas. Detta för att
bilda sig en uppfattning om var problemen uppstår, samt hur stora kostnader de utgör. Sedan
kan arbetet i första hand fokuseras på att åtgärda dessa problem och slutligen förebygga.
Då man använder efterkalkyler skapas en möjlighet att identifiera lönsamma och mindre
lönsamma produkter. Frågan som Plastal bör ställa sig är vilka produkter som verksamheten
bör prioritera för att öka sin lönsamhet. Ska man prioritera att göra de redan lönsamma
produkterna ännu mer lönsamma, eller att öka lönsamheten på de mindre lönsamma
produkterna. Tidigare ovetenskapliga studier visar att om man förmår att minska förlusterna
på de 5 % av orderna som är minst lönsamma, så ökar företagets totala lönsamhet med 25 %.
Även om detta är en ovetenskaplig studie så bör man ändå fundera på möjligheterna med att
det kan vara lönsammare att satsa på de minst lönsamma produkterna istället för att försöka
göra de bästa ännu bättre.
En central fråga som vi har beaktat är vilka kostnader som ska prioriteras vid uppdatering av
systemet. Vi anser att de kostnader som utgör störst del av den totala kostnadsmassan ska
prioriteras. En liten förändring inom dessa kostnader ger stora utslag för den totala
produktkostnaden, alternativt kan de kostnader som är lättast att påverka prioriteras.
Personalkostnaden och frakt är två av de kostnaderna som operativt, enkelt går att påverka.
Däremot är materialkostnaderna ytterst svåra att påverka.
I slutändan är det inte de enskilda produkternas lönsamhet viktig, utan helheten på alla artiklar
som produceras. Vidare bör alltså helhet beaktas och analyseras.
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6.4 Konsekvenserna av att införa ett fungerande efterkalkylsystem.
I detta avsnitt kommer vi att ställa förväntade positiva effekter av efterkalkylering mot
förväntade ”negativa” effekter.

6.4.1 Positiva effekter
Bättre koll på produktionskostnaderna
Efterkalkylerna skulle främst ge en klarare bild av produktionskostnaderna. Detta skulle då
vara ett instrument för mer strategiska frågor som lönsamhetsbedömning av produkterna. Vi
anser att detta kommer att leda till att de uppskattade kostnaderna i offertsituationen kan
återkopplas till verkligheten. Kostanden per produktenhet minskar med tiden och detta beror
på minskade kassationer och större erfarenhet i produktionsprocessen. Det görs ständiga
förbättringar i processen för att öka produktivitet och effektivitet.
Volymernas avgörande roll i ett lönsamhetsperspektiv
Som vi tidigare redovisade i empirin är volymerna ett problem på offertstadiet. Det görs
beräkningar på uppskattade volymer men dessa volymer följs inte upp. En viktig del till
varför verksamheten borde använda sig av efterkalkylering är för att kunna konkretisera
volymberoendet i förhållande till kostnad per produktenhet. Högre volymer ger mindre
kostnader.
Offertsituationen
Då varje offert är stor och ofta med ett åtagande som är längre än tio år så har varje offert
avgörande betydelse för framtida årsomsättningar och lönsamhet. Produktkalkylering, som
ligger till grund för produktens prissättning och lönsamhet, är ett kritiskt arbetsmoment i
offerthanteringen och således en väsentlig och viktig del i företagets framgångsfaktor.
En självklar faktor är efterkalkylernas styrka, både internt och externt. När man talar om
intern styrka syftar man främst på att kunna kartlägga lönsamheten. Extern styrka i sin tur,
avser att skapa fördelar i förhandlingssituationer i form av säkrare kostnadsunderlag.
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Säkrare beslutsunderlag bidrar till att ej lönsamma produkter kan omförhandlas. Ett bra
underlag för kostnader kan även fungera som ett bra underlag i offersituation där priser ska
förhandlas. När underleverantörerna som i dagens marknadssituation är i underläge så kan det
vara gynnande att ha bra underlag vid förhandling. Detta för att erbjuda kunderna bättre insyn
i de verkliga kostnaderna och volymernas beroende. Då kan underleverantör återkomma till
kund med nya argument och underlag vid stora avvikelser.

Konkurrensförhållande
Framtiden indikerar att de gamla Öststatsländerna blir alltmer konkurrenskraftiga. Det är bara
en tidsfråga innan Öststatsländerna kommer ifatt Västeuropa och det som talar för dem är den
teknologiska kunskapen och framför allt den billiga arbetskraften de har att erbjuda.
Dessutom har tillväxten i fordonsindustrin under de senaste åren varit relativt statisk och det
ända sättet att vinna marknadsandelar är att ta marknadsandelar från konkurrenterna
För att klara av den framtida utvecklingen inom fordonsbranschen behöver Plastal en väl
fungerande och effektiv kalkylering. Då priserna ständigt pressas är Plastal tvungna att ha en
klar bild över vilka kostnader som uppstår samt var dessa kostnader uppstår. För
verksamheten innebär detta större möjligheter att snabbt kunna rationalisera.

6.4.2 Negativa effekter
Kostnader för att driva systemet
För att driva ett fungerande efterkalkylsystem krävs det uppoffring av resurser i form av
kapital och arbetskraft. Först och främst måste det nuvarande systemet omarbetas och göras
funktionsdugligt. Därefter krävs resurser för att hålla systemet i drift samt att hålla det
uppdaterat. Detta är kostsamt och frågan är om nyttan överstiger kostnaderna med systemet.
I nuläget är resurserna begränsade och enligt ledningen finns det inga planer på att tillsätta
ytterligare resurser.
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Kundperspektivet
Att produktionsplanera efter högst vinstmarginal är också en sak som ett fungerande
efterkalkylsystem lätt kan leda till. Risken finns att Plastal prioriterar de mest lönsamma
produkterna. På kort sikt kan detta förbättra företagets lönsamhet men på lång sikt måste
kundernas önskemål tillgodoses.
Vanor och rutiner
Eftersom inga nya resurser kommer att tillsättas måste de redan befintliga kalkylanvändarna
ansvara för efterkalkylsystemet. Detta tror vi kan medverka till att gamla rutiner och vanor
kommer i kläm, och ersätts av nya rutiner.

6.5 Vidare studier
Efter att ha undersökt ABC-moden i praktiken, tycker vi att det skulle kunna vara intressant
att närmare undersöka liknade företag som också tillämpar ABC-metoden. Mer konkret för att
ta reda på hur andra företag upplever ABC-metodens duglighet.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
Inledning:
Presentation av oss och examensarbetet
Klargöra syfte med intervju
Intervjuperson berättar om sig själv
- Avdelning
- Arbetsuppgifter
- Ansvarsområde
- Namn
Kalkylfrågor:
Bakgrund till ABC-metoden?
När började ABC-metoden användas?
Varför började den användas?
Fanns det andra alternativ inblandade innan beslutet togs?
Vad har metoden inneburit för verksamheten?
Hur upplevs ABC-Systemet idag? Noggrant, detaljerat, komplext, lätthanterligt
svårhanterligt?
- Hur upplevs informationsinsamlingen?
- Hur hålls systemet uppdaterat i dagsläget?
- Finns det ett datasystem för hantering av information?
- Hur upplevs kopplingen mellan kalkylering/extern redovisning7budgetering? (Före
och efter ABC)
Upplevs det som att kostnadsmedvetandet förändrats efter införandet?
Har implementerandet av ABC bidragit till ändringar med hänsyn till:
- Prissättning av produkter?
- Nya produkter?
- Produktutveckling?
- Processer, flöden?
Är företaget nöjda med ABC-metoden?
- Största för- och nackdelar med metoden?
- Hur ser framtiden i dagsläget ut vid användningen av ABC?
- Känner du att nyttan med ABC överstiger kostnaderna?
- Andra synpunkter på ABC-metoden?
Hur upplevs påläggskalkylen som kalkyleringsmetod?
- För- och nackdelar?
Hur upplevs bidragskalkylen som kalkylmetod?
- För- och nackdelar?
Hur används metoderna idag?
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-

Vid produktkalkyler?
Vid offerter?
Vid Efterkalkyler?
Jämsides och kompletterar varandra?

Vilka kalkylfrågor anser du vara ett problem?
Vad upplever du som särskilda problemsituationer i verksamhetens kalkylsystem?
Hur upplever du volymkännedomens påverkan vid produktkalkylering?
- Används olika kalkyleringsmodeller vid olika volymkännedom, t ex skillnad vid
offerkalkylering, vidareförsäljning (reservdelar).
Hur går besluten till?
- Viss marginal eftersträvs?
- Händer det att förlust order tas? I så fall i vilka situationer?
- Val vid olika typer av kapacitet. Över- och underkapacitet?
- Långsiktiga beslut, Kortsiktiga beslut?
Vilka andra omständigheter påverkar kalkyleringssituationer?
Finns det faktorer i kalkyleringen som ändras efter omständigheter?
- T ex avskrivningar.
Hur ser konkurrensen ut inom branschen?
- Ändras offerter efter konkurrenssituation?
- Görs produktkalkyleringen annorlunda vid olika typer av konkurrens?
Hur ser tidsperspektivet ut vid offertsituationer?
- Används olika metoder beroende på tidsperspektiv?
Hur ofta görs kalkyler på produkter?
- Görs alltid offertkalkyler?
- Görs successiva produktkalkyler?
- Görs alltid efterkalkyler?
Under hur långa tidsperspektiv tillverkas produkterna?
- Kontraktsbundna?
Hur ser marknaden ut i dagsläget?
- Saab, volvo scania?
- Generellt hela bilindustrin?
- Eventuella tendenser i industrin?
- Faktorer som påverkar marknaden?
Hur stort arbete läggs ned för att konkretisera marknaden och utvecklingen?
Hur ser marknaden ut om 20 år?
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Organisationsfrågor:
Vad står PLASTAL för?
Hur är personalen uppdelad?
Vilka avdelningar är personalen indelad på?
Sammanfattning av intervjun:
Kort sammanfattning av intervjun.
Kontroll av svar för att säkra att inget missuppfattat eller glömts.
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Bilaga 2
Intervju frågor
Inledning:
Presentation av oss och examensarbetet
Klargöra syfte med intervju
Intervjuperson berättar om sig själv
- Avdelning
- Arbetsuppgifter
- Ansvarsområde
- Namn
Organisation
Hur är företaget organiserat?
- Hur är verksamheten i Simrishamn uppdelad? Hur delas administration och
produktion upp?
- Antal anställda per avdelning?
- Hur många anställda finns det totalt på företaget?
- Hur stor inverkan har koncernen på Plastal Simrishamn?
Införandet av ABC kalkyl:
-

Vilka attityder finns det idag till införandet av ABC-systemet?
Vilket problem upplevs idag med ABC-systemet?
Hur stora resurser är man idag beredd att lägga på ABC?
Vem är som bestämmer hur stora resurser som ska tillsättas för att få en fungerande
ABC-kalkyl?
Hur stora resurser används idag för att upprätthålla systemet?
Är resurserna tillräckliga?
Vem har ansvar för ABC-systemet idag?
Skiljer verksamheten idag på resurser för att hålla systemet uppdaterat och resurser för
att göra efterkalkyler?
Hur stor del av den administrativa personalen vet vad ABC-modellen innebär?
Finns det tankar på koppling mellan ABC-system-efterkalkyler-redovisning?

Offertkalkyl
-

Hur går arbetet/processen till vid offertkalkyler?
När görs offertkalkyler? Enbart vid nya produkter?
Vilka modeller används vid beräkning?
Vilka rutiner finns det?
Vilka problem/hinder upplevs?
Vad betyder ”CSU” och hur fungerar den?
Hur går prissättning till? Vem är det som gör det? (Marginaler, Uddevalla, olika
lönsamheter på olika produkter)
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-

Är det kalkylen eller marknadspriset som i slutändan styr prissättning?
Hur gör man beräkningar till offertkalkyler? Egna beräkningar och Underlag från
kund?

Efterkalkyl
-

När görs efterkalkyler?
Hur ofta?
Vad kännetecknar en fungerande efterkalkylsystem?
Varför används efterkalkyler så sällan idag?
Varför anser du det viktigt att tillämpa efterkalkyler?
Varför vill Plastal göra efterkalkyler?
Vilka modeller används för beräkning?
Hur går processen till?
Hur stort är behovet av efterkalkyler?
Vilka rutiner finns det?
Vilka problem/hinder upplevs?
Vilka fördelar medför användningen av efterkalkyler?
Hur skulle det se ut utan efterkalkyler?
Hur och i vilket system efterkalkylerar företaget sina produktkostnader?

Affärssystem, Movex
-

Vad är Movex? Hur fungerar det?
Hur viktig är Movex för Plastal?
Vilka fördelar/nackdelar finns det med Movex?
Hur är systemet uppbyggt?
Hur används systemet?
Vilka rutiner används idag?
Vilka problem upplevs?
Hur hålls programmet uppdaterat? Vad är det som uppdateras?
Vem är ansvarig för att programmet hålls uppdaterat och att rätt information förs in?
Hur ofta görs det och vilka produkter väljer man att uppdatera?
Vilka selektiva krav finns det?
Tar programmet hänsyn till alla kostnader? (rörliga och fasta?)
Vad ska uppdateras? Kriterier för vad som ska uppdateras? Nya produkter eller
produkter med låg lönsamhet?
Vilket tidsintervall ska uppgifterna uppdateras med?
Ska uppdateringar hänga ihop med hur ofta och på vilka produkter man gör en
efterkalkyl?
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Produktion
-

Hur ser kalkylsituationen ut idag, efterkalkyl?
Hur skulle man vilja ha det?
Vilka problem upplevs?
Vilka rutiner finns det idag ?
Vem gör mätningarna?
Kassationer vem lägger in det i system?

Marknad
-

Vilka krav finns från kundens sida? Saab, Volvo och Scania?
Hur stora resurser har man att tillgå vid eventuella krav från kunderna?
Krav på volym, kvalitet, leveranskrav, leveranstider.
Om inköpsmaterialet eller inköpspriset skulle bli högre på en produkt, hur går man
tillväga då? Hur gör man?
Hur känslig är man för marknadsförändringar?
Vilka är de största hoten?

Hur de själva upplever det…
-

Hur stora kunskaper har man inom efterkalkyleringen?
Hur upplever företaget att efterkalkyleringen fungerar idag?
Vad kan man göra för att belysa vikten och fördelarna med efterkalkyleringen?
Tycker du att resurserna är tillräckliga?
Vem är det som beslutar om hur mycket resurser som ska läggas på efterkalkyler och
uppdatering av information?
Vem är det som bär på ansvaret för efterkalkyler idag och om resurserna är tillräckliga
eller inte?
Hur vill man att efterkalkyleringen ska gå till?

58

Bilaga 3
Ekonomiska grundbegrepp
Inkomst:
Inbetalning:
Intäkt:
Utgift:
Utbetalning:
Kostnad:
Kalkylmässig kostnad:
Kostnadsslag:
Kostnadsbärare:
Kostnadsställe:
Direkta kostnader:
Indirekta kostnader:

uppstår då vara eller tjänst levereras, oberoende om betalning sker
eller inte.
uppstår vid betalningstillfället.
i regel blir inkomsten intäkt under samma period eller vid samma
tillfälle den uppstår.
uppstår när en vara eller tjänst anskaffas oberoende om utbetalning
sker eller inte.
uppstår vid betalningstillfället.
uppstår i samband med resursförbrukningen.
det kostnadsbegrepp som används inom kalkylering.
avser en indelning av kostnaderna, ex kostnader för arbete och
material.
annat namn på kalkylobjektet.
de ställen i företaget i vilka kostnader uppstår.
de kostnader som direkt kan hänföras ett kostnadsobjekt.
de kostnader som med hjälp av fördelningsnycklar kan fördelas på
kostnadsbärare.
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Bilaga 4
Definiering av ABC-metodens huvudbegrepp
Det finns fyra grundläggande begrepp i en ABC-analys. Nedan följer en grundlig beskrivning
av varje begrepp.

Resurser:
Kan förklaras som input och som tillför värde till kunden. Resurser utgörs av arbete
(personal), material och maskiner som i sin tur utnyttjar resurser i form av lokaler, energi
maskinutrustning.40 Det är aktiviteterna som förbrukar resurserna. När resurserna hänförs till
kalkylobjektet uttrycks de normalt i t ex löner, avskrivningar och materialkostnader.41

Aktiviteter:
En aktivitet kan förklaras som det arbetet som utförs i företaget. Arbetet kan utföras av
människor och maskiner. Aktiviteten förbrukar en viss mängd input (resurser) i syfte att
generera en viss mängd output (volym av aktiviteten).42 Aktiviteter kan exempelvis vara
orderhantering,

tillverkning,

produktionsplanering,

lagerhantering,

försäljning

och

kvalitetskontroll. En aktivitet kan betraktas som en resursomvandlingsprocess.
Definitionen av en aktivitet skulle kunna betraktas som, att alla handlingar skulle kunna kallas
aktiviteter i en ABC-kalkyl. Detta är teoretiskt sant, men i praktiken måste aktiviteterna
uppdelas efter en lagom hög aggregationsnivå för att vara praktiskt användbara.
Med en lagom hög aggregationsnivå menas de huvudsakliga arbetsmoment aktiviteten är
sammansatt av. Ett exempel kan vara om ”tillverkning” skulle definieras som en aktivitet.
Denna aktivitet är alltför aggregerad för att hänföra en kostnadsdrivare med mål att ge en
rättvisande kostnadsbild av aktiviteten. Denna sorts uppdelning är för övergripande och även
41
42
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detaljerade aktiviteter som t ex ”tillsättning av skruv” ger svårigheter för praktiskt
användande i kalkylen. Det är därför viktigt att hitta en lagom aggregationsnivå någonstans
mellan övergripande och detaljerat.
Ett bra tillvägagångssätt är att bryta ner tillverkning i tre aktiviteter exempelvis
maskinbearbetning, omställningar och kvalitetskontroll.
Aggregationsnivån på aktiviteterna styrs av komplexiteten i verksamheten. Företag med högre
komplexitet behöver ett större antal aktiviteter för att uppnå en satisfierande aggregationsnivå.
Aktiviteter kan delas in i tre grupper i form av en aktivitetshierarki:
•

Enhetsstödjande aktiviteter: Utförs varje gång en produktenhet tillverkas.

•

Orderstödjande aktiviteter: Utförs varje gång en tillverkningsorder ska köras.

•

Produktstödjande aktiviteter: Utförs för att stödja produktion och försäljning av olika
typer av produktslag.(produktarbete och ritningsarbete) 43

En fjärde grupp som bör finnas med i aktivitetshierarkin är:
•

Företagsstödjande aktiviteter: Utförs för att stödja produktionen i allmänhet.
(personalutbildning och löneadministration)

Uppdelningen i form av aktivitetshierarki görs för att dela upp vilka kostnader som förändras
med verksamhetsvolymen. Hierarkin urskiljer de kostnader som inte är volymberoende.

Kalkylobjekt:
Kalkylobjektet kan definieras som slutmålet för härledning av kostnader.44 Vart skall
kostnaderna hänföras? Kalkylobjekten kan t ex vara enskilda produkter, order och kunder.
När intäkterna och kostnaderna ska fördelas till de olika kalkylobjekten uppstår ofta flera
olika valsituationer. De huvudsakliga valsituationerna är oftast urval, periodisering och
värdering. Urval är vilka kostnader som ska belasta kalkylobjektet. Periodisering syftar på

43
44
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kostnadernas uppdelning efter olika tidsperioder. Värdering betyder att kostnader fastställs på
olika grunder, t ex efter bokföringsmässiga värden eller verkliga värden.
Sammanfattningsvis är det viktigt att kalkylanvändaren är insatt och förstår processen för att
kunna göra urval, periodiseringar och värderingar som speglar processen.
Kostnadsdrivare (aktivitetsdrivare):
Definieras som fördelningsnycklar i ABC-kalkyleringen. Fördelningsnycklar används när
indirekta kostnader fördelas från kostnadsställe till kostnadsbärare. De visar på vilket sätt ett
objekt förbrukar en aktivitet och fördelar kostnaderna till enskilda kalkylobjekt. Avsikten är
att visa kalkylobjektets förbrukning av resurser. Exempelvis skulle kostnadsdrivaren för
aktiviteten fakturering kunna vara antalet kundorder, och fördelningen av lokalhyran skulle
kunna vara antal kvadratmeter.45
Det finns därför viktiga frågor som måste besvaras vid val av aktivitetsdrivare. Det måste
göras uppskattning av hur många aktivitetsdrivare som krävs för att erhålla en tillförlitlig
produktkalkyl med accepterade mätkostnader.
Viktiga frågor man bör ställa sig:
•

Hur många aktivitetsdrivare behövs?

•

Vilka typer av aktivitetsdrivare ska väljas?

•

Produktkomplexitet.

•

Omkostnadernas sammansättning.

•

Tillgänglighet till data.

Om en aktivitet utgör en stor del av kostnadsmassan är valet av aktivitetsdrivare av stor vikt
för precisionen i produktkalkylen. ABC-kalkyler ska minska kostnaderna vid felbeslut och
förhoppningsvis är dessa kostnader högre än mätkostnaderna. För att kunna slå samman
aktiviteter krävs att produkterna förbrukar aktiviteter i ungefär samma proportion.46 Till
exempel kan ”ställa om maskin”, kvalitetskontroll och ”antal tillverkningsorder” slås samman
om de utförs i samma proportion. Även här är avgränsningen beroende av bedömning mellan

45
46
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kostnad och noggrannhet. I vissa situationer är det svårt att finna kostnadsdrivare som passar
till aktiviteten. Då gäller det att finna den kostnadsdrivare som passar minst dåligt.47
Det finns delade meningar om vilken aggregeringsnivå och antal kostnadsdrivare som behövs
för en acceptabel approximation av de verkliga förhållandena. Naturligtvis är verksamhetens
komplexitet en viktig del, men vanligtvis anses 10-15 stycken tillfredsställande i praktiska
tillämpningar.
Det finns tre olika sorters kostnadsdrivare:
•

Handlingsdrivare: Dessa kostnadsdrivare fördelas efter hur ofta en aktivitet används.
Exempelvis antal omställningar och antal kvalitetskontroller. Handlingsdrivarna är
lätta att använda vid beräkning och kräver lite administrativt arbete.

•

Varaktighetsdrivare: Dessa kostnadsdrivare fördelas efter mängden tid en aktivitet
förbrukar. Exempelvis maskintid, omställningstid och arbetstid. Detta sätt är mer
noggrant än handlingsdrivare och kräver större resurser samt kostar mer.

•

Intensitetsdrivare: Dessa kostnadsdrivare är detaljerade. De anger den verkliga mängd
tid en produkt använt en aktivitet. Denna metod är mycket detaljerad och bör endast
användas vid behov av mycket noggranna bedömningar.

Kalkylobjekt
Kalkylobjektet förbrukar aktiviteter

Aktiviteter
Aktiviteter förbrukar resurser

Resurser

Bilden visar orsak-verkan samband av begreppen inom ABC-metoden.

47
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Hur går en ABC-analys till?
1. Först börjar man med att definiera omkostnaderna. Vilka kostnader har koppling till de
olika påläggen i kalkylen, dvs. de huvudaktiviteter som man söker. Beredning,
planering, materialinköp, utveckling, försäljning, etc.
2. Sen kartläggs vilka kostnader som personal utför och hur mycket tid som läggs ned på
varje aktivitet. Hur stor är aktivitetens kostnad?
3. Sedan

definieras

kostnadsdrivarna.

Detta

är

de

faktorer

som

bestämmer

kalkylobjektets utnyttjande av aktiviteter. Kalkylobjekt kan både vara produkter och
kunder. Detta kan exempelvis definieras i antal order och maskintimmar.
4. Till sist beräknas kostnaden för varje kostnadsdrivare och kostnaderna tilldelas
respektive kalkylobjekt. 48
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