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ledningen var att sättet att kalkylera inte hade förändrats trots att kostnadsmassa och tillverk-
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aktivitetsinformation används som beslutsunderlag. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva i vilka situationer aktivitetsinformation används 
som beslutsunderlag samt att precisera ABM- begreppet. 
 
Metod: Undersökningsansatsen är av kvalitativ karaktär. Inom ramen för undersökningen har vi 
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het. Förändringar inom dessa områden kan gälla effektivitets- och produktivitetsökningar samt 
förändringar i pris, sortiment och fokusering på olika kunder. Detta kan på längre sikt leda till en 
lönsamhetsförbättring. Utifrån de studerade empiriska tillämpningarna formulerades följande 
precisering av ABM- begreppet: ”Användningen av aktivitetsinformation som stöd för beslut vilka 
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ies which describe within which areas activity information is used as a base for decisions.  
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1 Inledning 
 

Detta kapitel kommer att ge en kort bakgrund till uppsatsen och därefter följer 
en utförligare problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering och 
ett syfte. Slutligen avgränsas problemområdet. 
 

1.1 Bakgrund 
I början av 80-talet startade relevance lost debatten, vilken behandlar den tra-
ditionella kalkyleringens minskade relevans. Orsaken var att kostnadsmassan 
och tillverkningssättet förändrats i många företag, men inte sättet att allokera 
kostnaderna. Flertalet kostnadsslag fördelades med direkt lön och material 
som utgångspunkt trots att kostnaderna ofta inte varierade med dessa volym-
beroende kostnadsdrivare. Kostnaderna som inte varierade med volymen för-
delades schablonmässigt, och det var framför allt denna problematik som de-
batterades. En schablonfördelning enligt traditionell kalkylering kan leda till 
en snedvridning av ett företags kostnadsinformation, vilket i sin tur kan påver-
ka beslut av olika slag som grundar sig i den snedvridna kostnadsinformatio-
nen. Det har framhållits att denna information är ”too late, too aggregated and 
too distorted”.1 För att vara kostnadseffektiv måste ett företag vara välinfor-
merat om de indirekta kostnaderna, veta var och varför de uppstår för att kun-
na ha kontroll. Denna utveckling gjorde att en ny kalkyleringsmetod togs fram 
för att på ett mer rättvist sätt kunna allokera även de indirekta kostnaderna.2 
 
Den nya kalkyleringsmetoden kallas Activity-Based Costing (ABC-
kalkylering). Tanken bakom metoden är att det finns många olika orsaker till 
varför kostnader uppstår. Jämfört med traditionell kalkylering används ett fler-
tal olika kostnadsdrivare beroende på vilken sorts kostnad som ska fördelas, 
vilket leder till att kalkylerna blir mer exakta och rättvisande.3 
 
Med tiden som ABC-kalkyleringen började användas fortskred utvecklingen 
av detta synsätt. Ett nytt styrsystem som bygger på ABC-information växte 
                                                 

1 Nehler, H. 2002. 
2 Rosander, K. 1997. 
3 Börjesson, S & Svensson, P. 1993. 
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fram, activity-based management (ABM). ABM ser på företaget som en sam-
manhängande kedja av aktiviteter och processer som ska resultera i ett mer-
värde för kunden. Systemet fokuserar på att styra företaget genom dess aktivi-
teter, istället för dess resurser. ABM bygger på antagandet att det är aktivite-
terna som skapar kostnader. När styrningen av aktiviteter fokuseras styrs kost-
naderna på lång sikt i och med att de indirekta kostnaderna blir mer synliga.4 
ABM ger därmed en ökad förståelse för resurskonsumtionen genom att koppla 
resurser till aktiviteter. Detta även genom att jämförelsemått används som vi-
sar vilka förbättringar företaget gjort med avseende på kvalitet och lönsamhet. 
Detta medan en parallell fokusering på kostnadsreducering finns. Informatio-
nen är ett värdefullt verktyg för att öka ett företags konkurrenskraft.5 
 

1.2 Problemdiskussion 
Genom ABM ska företagets processer och aktiviteter kontinuerligt förbättras 
för att högre effektivitet och produktivitet ska kunna uppnås6. För att uppnå 
detta kan aktivitetsinformation användas som beslutsunderlag.7 Främst kanske 
tankarna går till mer traditionella beslutsområden såsom resultat- och lönsam-
hetsanalyser av produkter och kunder samt kostnadskontroll, men genom att 
använda sig av aktivitetsanalyser kan informationen dessutom användas till att 
identifiera olika förbättringsmöjligheter och därigenom förbättra företagets 
processer. Detta kan leda till bland annat kostnadsreducering, förhöjd effekti-
vitet och kvalitet eller möjligtvis outsourcing. Om företaget har gått vidare och 
börjat använda sig av aktivitetssynsättet i högre grad, genom att till exempel 
införa activity-based budgeting (ABB) och/eller activity-based accounting 
(ABA), uppstår ytterligare situationer där informationen kan användas som 
beslutsunderlag. Ännu ett användningsområde är de strategiska besluten. Det 
går att exempelvis att använda aktivitetsinformation till att bland annat utfor-
ma försäljningsstrategier, ta fram en produktmix eller fatta beslut som rör en 
eventuell produktutveckling.  
 
Flertalet av de ovan nämnda beslutssituationerna skulle vara aktuella att ta be-
slut i även om inte just aktivitetsinformation fanns att tillgå. Genom att använ-

                                                 

4 Drury, C. 2000. 
5 Carolfi, I A. 1996.             
6 Drury, C. 2000. 
7 Nehler, H.  2001. 
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da sig av aktivitetsinformation kan dock vissa problemsituationer uppdagas 
där det är just denna information som lyfter fram och synliggör det eventuella 
problemet, och därmed kan sägas utlösa ett visst beslut. Det är därför intres-
sant att se vilka dessa specifika beslut som utlöses på grund av att ett företag 
använder sig av ABM är.  
 
Då det som ovan beskrivits finns en mängd olika situationer där det går att 
använda aktivitetsinformation som underlag för beslut, är det av intresse att 
studera vilka specifika situationer som företagen väljer att fokusera på när det 
gäller användningen av aktivitetsinformationen. Detta för att kunna se hur den 
faktiska användningen av ABM ser ut jämfört med hur litteraturen beskriver 
att ABM kan användas. Frågeställningen är även intressant då det bland den 
litteratur och de artiklar vi har tagit del av inte finns någon undersökning gjord 
vad gäller användningsområden för ABM och aktivitetsinformation. 
 
•  I vilka situationer används aktivitetsinformation som beslutsunderlag? 
 
Ett flertal företag har tagit till sig det synsätt som ABC innebär, och använder 
sig av det när de gör sina kalkyler. Andra företag har tagit ytterligare ett steg 
genom att använda sig av ABC-informationen när olika beslut ska fattas. Tan-
kesättet kan föras ytterligare ett steg genom att det används i till exempel bud-
getering och redovisning. Det finns således olika grader av och sätt på hur 
ABC används. Den information som ABC ger bygger på aktiviteter och det är 
denna aktivitetsinformation som används som beslutsunderlag när företag an-
vänder sig av ABM. En aspekt vad avser ABM är om det är själva systemet 
eller själva användningen av aktivitetsinformation som kan klassas som ABM.    
 
Det ovan nämnda visar på att ABM-begreppet inte är tillräckligt preciserat i 
litteraturen vilket leder till att olika definitioner av ABM finns. Det finns i 
dagsläget ingen allmänt vedertagen definition. Det skulle därför vara intres-
sant att se hur företagen själva tillämpar ABM för att därefter närmare kunna 
precisera ABM-begreppet. 
 
•  Hur kan ABM preciseras utifrån empiriska tillämpningar? 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva i vilka situationer aktivitetsinforma-
tion används som beslutsunderlag samt att precisera ABM-begreppet. 
 

1.4 Avgränsning 
I denna uppsats kommer ABM att studeras i producerande företag. Vi har inte 
för avsikt att göra en totalstudie, utan utvalda företag som anses vara goda ex-
empel vad gäller ABM kommer att studeras. Användningen av ABM ser olika 
ut beroende på var i förädlingskedjan företaget befinner sig, varför ett val av 
vilken nivå som ska studeras måste göras. Producerande företag har egen till-
verkning, varför en styrning av processer och aktiviteter är mycket viktig för 
dem och därmed gör dem till intressanta studieobjekt när det gäller ABM.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den valda undersökningsansatsen 
samt hur vi praktiskt har gått tillväga för att genomföra studien. Vidare redo-
gör vi för den kritik som kan riktas mot tillvägagångssättet.  
 

2.1 Val av undersökningsansats 
Med valet av undersökningsansats avses hur problemet ska undersökas. Det är 
främst tre olika val som ska göras. Det första som ska bestämmas är vilken 
sorts studie som ska göras, exempelvis en fallstudie, en tvärsnittsstudie eller 
en kombination av de båda. Andra valet rör om det är en kvalitativ eller kvan-
titativ studie som ska genomföras. Slutligen bör forskaren även bestämma om 
undersökningen ska baseras på primär eller sekundär data.8 

2.1.1 Vår studie 
En fallstudie karaktäriseras av att ett eller ett fåtal fall studeras lite djupare 
samt ur flera olika aspekter. Genom att exempelvis genomföra flera olika in-
tervjuer inom samma undersökningsobjekt kan en mer detaljerad och djupgå-
ende bild erhållas. En tvärsnittsstudie däremot karaktäriseras av att ett större 
antal fall studeras i ett mindre antal aspekter.9 
 
Ett val måste således göras mellan om enbart ett fall ska studeras eller ett fler-
tal. Det finns för- och nackdelar med båda valen. Om enbart ett fall väljs att 
studeras, kan det tyckas vara svårt att kunna göra jämförelser eller att genera-
lisera. Å andra sidan behöver det inte vara nödvändigt att kunna jämföra med 
andra fall, utan det kan finnas generell kunskap i form av till exempel teorier 
och modeller eller andra undersökningar som i stället kan användas som jäm-
förelseobjekt. Om i stället två eller flera fall studeras tillkommer möjligheten 
att jämföra, men å andra sidan kanske inte lika mycket tid kan ägnas åt varje 
enskilt fall. En avvägning måste därför göras mellan dessa båda aspekter.10 
 

                                                 

8 Lekvall, P & Wahlbin, C. 2001. 
9 Ibid. 
10 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. 1999. 
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Vår studie kan sägas vara ett mellanting av en fallstudie och en tvärsnittsstu-
die. Vi kommer under en kort period studera ett fåtal fall i ett snävt perspektiv, 
där ett fåtal variabler kommer att undersökas. En studie av detta slag kan kal-
las en minifallstudie. Tidsaspekten har påverkat detta val av studie. Det vikti-
gaste för oss har varit att studera ett fåtal fall på ett lite djupare plan för att få 
ett bättre underbyggt empiriskt underlag och därmed kunna göra undersök-
ningens resultat mer tillförlitliga och trovärdiga. För att göra resultaten av un-
dersökningen mer generella har vi dels använt oss av erkända teorier och mo-
deller som jämförelseobjekt gentemot den insamlade empirin, dels studerat ett 
fall där företaget är grossist istället för producerande företag. 
 
En studie där de enskilda fallen studeras mer på djupet kräver tillgång till ut-
förliga data, vilket kan leda till accessproblem. Detta då undersökaren oftast 
inte har stor erfarenhet av området. Det kan till exempel vara svårt att veta 
vilka data som är relevanta, hur data ska samlas in samt vilka personer som 
besitter relevant information. Om misstag görs i dessa avseenden kan det leda 
till ett missvisande resultat.11 Accessproblem har dock inte varit något större 
problem för oss. Vår studie började med att vi tog till oss den referenslitteratur 
som var relevant, vilket gjorde oss mer på det klara med vilken sorts informa-
tion som var den viktiga. När vi sedan skulle samla in vår empiri diskuterade 
vi med controllern på respektive fallföretag för att därmed komma fram till 
relevanta personer att intervjua. Intervjuerna genomfördes därefter främst via 
telefon, men även en besöksintervju genomfördes.   

2.1.2 Undersökningsmetod 
En kvalitativ undersökning är en studie som syftar till att komma fram till ett 
resultat och dra slutsatser med hjälp av kvalitativa data. Det är främst forska-
rens uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrunden. Detta 
gör att utredaren inte bör omvandla dessa data till siffror, då denna typ av ana-
lys inte blir meningsfull. En kvantitativ undersökning är en studie som om-
vandlar den insamlade informationen till kvantitativ data. Dessa data analyse-
ras sedan med hjälp av statistiska metoder.12 
 

                                                 

11 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. 1999. 
12 Holme, I M & Solvang, B K.  1997. 
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Det finns dock ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa me-
toder. De har båda samma syfte; de är inriktade på att ge en bättre förståelse 
av samhället vi lever i. I vissa situationer är båda metoderna användbara, var-
för ett metodval måste göras.13 
 
Den studie som vi gör klassificerar vi som kvalitativ. Den datainsamling vi 
gör genom intervjuer är av kvalitativ karaktär, då den inte går att uttrycka i 
kvantitativa termer. Det kvantitativa inslag som eventuellt finns består av stu-
derat material från företagen. Denna information kommer dock enbart att ana-
lyseras ur ett kvalitativt perspektiv tillsammans med det insamlade intervju-
materialet. 
 

2.2 Angreppssätt 
En forskares arbete består av att relatera teori och empiri till varandra. När 
slutsatser ska dras finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt; induktion och 
deduktion. Induktion innebär att slutsatser grundar sig på empiriska fakta och 
utifrån studerade fenomen ansluter sig forskaren till existerande teorier.14 Re-
sultatet av en studie av denna sort leder till att tilltron till teorierna blir anting-
en starkare eller svagare. Det kan även hända att nya teorier utvecklas och exi-
sterar parallellt med den befintliga kunskapen.15 
 
Deduktion däremot innebär att försök görs att dra logiska slutsatser efter att 
teoretiska uppställda hypoteser har testats i verkligheten, det vill säga att för-
utsägelser görs utifrån teorin. Denna ansats kan också kallas trial and error. 
Kunskap härleds sedan genom att hypoteserna testas i verkligheten. Ur den 
uppställda hypotesen härleds en förutsägelse om vad som skulle hända om hy-
potesen visar sig vara sann. Denna typ av förutsägelse kan kallas empirisk 
konsekvens. Om den uppställda hypotesen inte visar sig stämma med de empi-
riska konsekvenserna blir hypotesen falsifierad.16 
 
I praktiken förekommer mycket sällan helt renodlade induktiva eller deduktiva 
arbetssätt, utan slutsatser dras ofta först efter en omfattande växelverkan mel-

                                                 

13 Holme, I M & Solvang, B K.  1997. 
14 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. 1999.  
15 Holme, I M & Solvang, B K.  1997. 
16 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F.  1999. 



ABM – Activity Based Management 

 8

lan empiri och teori.17 Vår undersökning är främst av induktiv art. Det insam-
lade empirimaterialet kommer att tolkas och därefter jämföras med de valda 
teorierna.  
 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
Den information som används i undersökningen delas upp i primär- och se-
kundärdata. Primärdata består av den information som utredaren själv har 
samlat in, till exempel genom intervjuer, observationer eller enkäter. Sekun-
därdata är andrahandsinformation som redan finns dokumenterad, således inte 
primärt insamlad för den egna studien. Exempel på sekundärdata är böcker, 
artiklar, Internet etcetera.18 

2.3.1 Litteratur 
Då vi inte hade tillräckligt med kunskap på området började vi med att ta fram 
och tillgodogöra oss den sekundärdata som skulle ligga till grund för uppsat-
sen. Vi sökte efter litteratur och artiklar i bibliotekets databaser. Den informa-
tion vi fick genom sekundärdata hjälpte oss att formulera de frågor vi använde 
oss av vid intervjuerna. De teorier och modeller vi har använt oss av och utgått 
ifrån finns samlade i kapitel 3, Aktivitetsbaserad verksamhetsstyrning. Vi har 
använt oss av litteratur och artiklar som är så aktuella som möjligt. 

2.3.2 Urval 
Vid en kvalitativ studie har urvalet stor betydelse, då de studerade fallen måste 
vara representativa i förhållande till frågeställningen för att relevant informa-
tion ska kunna erhållas.19 För oss har det viktigaste varit att hitta fallföretag 
som är goda exempel vad gäller användning av ABM, vilket var det viktigaste 
kriteriet när vi valde företag. Kriterier för att vara ett gott exempel var att före-
taget skulle ha arbetat med ABM en längre tid för att vara insatta i hur det 
fungerar, arbeta med aktivitetsinformation inom flera olika områden samt anse 
att det fungerar på ett bra sätt. 
 
Vi sökte aktivt för att hitta dessa företag genom att kontakta flertalet konsulter 
inom ABM-området. Vi tog hjälp av två av dessa konsultföretag, Prodacapo 

                                                 

17 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F.  1999. 
18 Lundahl, U & Skärvad, P-H. 1999. 
19 Holme, I M & Solvang, B K. 1997. 
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och Deloitte & Touche, vilka båda arbetar med ABC och ABM. På Prodaca-
pos hemsida20 presenteras exempel på kunder som de har utfört uppdrag åt. Vi 
valde ut två företag, ABB och Elektroskandia, av dem som presenterades på 
hemsidan och tog kontakt med dem, vilka visade sig vara villiga att ställa upp 
på intervjuer. Det ena företaget är en stor koncern, varför vi var tvungna att 
välja ut ett av bolagen i koncernen. 
 
Ytterligare två företag, Fresh och Micki, fick vi kontakt med genom en kon-
sult på Deloitte & Touche. Vi bad inte om ett exakt antal företag utan konsul-
ten gav oss två exempel som vi godtog. Han kontaktade därefter företagen åt 
oss och gav oss en kontaktperson på respektive företag. Genom dessa kontakt-
personer fick vi information om vilka ytterligare personer som arbetar med 
ABM och som vi därmed var intresserade av att intervjua. Vi bestämde däref-
ter tid för telefonintervju respektive besöksintervju med dessa personer.  
 
Valet att just fyra studieobjekt kommer dels av att konsulten på Deloitte & 
Touche gav oss två företag, utöver de två som redan var utvalda. Även tids-
faktorn var av betydelse vid valet av antalet studieobjekt. Detta då intervjuerna 
tog upp mycket tid och därmed inte kunde vara alltför många till antalet. 
Bland dessa fyra utvalda företag är tre producerande och ett är en grossist. An-
ledningen till att vi har med en grossist bland fallföretagen är att detta företag 
kan fungera som ett slags ”kontrollföretag” gentemot de övriga producerande 
företagen, vilket gör att de likheter som finns mellan de producerande och 
grossistföretaget blir mer generella. 
 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är vem eller vilka som ska intervjuas. 
Valet står främst mellan att antingen intervjua experter (exempelvis konsulter) 
på det aktuella området eller den direkta intressenten (företaget) inom det om-
råde som undersökningen behandlar. Avgörande för valet torde vara vilket 
syftet med undersökningen är.21 I denna undersökning kommer de direkta in-
tressenterna, det vill säga de personer som faktiskt arbetar med ABM i företa-
get, att intervjuas. Dessa personer är främst controllern, men även personer 
som finns i det operationella arbetet på företaget samt personer som arbetar 
med kund- och leverantörskontakter. 

                                                 

20 www.prodacapo.com. 2003-02-11. 
21 Lundahl, U & Skärvad, P-H. 1999. 
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2.3.3 Intervjuer 
Intervjuer kan utformas olika beroende på vad syftet är samt vilken sorts in-
formation som behövs. Olika sätt att skilja mellan intervjuer kan vara graden 
av standardisering samt strukturerade/fria intervjuer. Om en intervju har en 
hög grad av standardisering är både frågeformuleringen och frågornas ord-
ningsföljd bestämd på förhand. Om istället intervjun är ostandardiserad går det 
att välja frågeformulering och ordningsföljd mera fritt. Intervjun blir därmed 
mer flexibel och anpassad efter situationen och svaren kan bli mer uttömman-
de och nyanserade. Det finns även semistandardiserade intervjuer där frågorna 
är bestämda på förhand, men svaren följs upp med olika följdfrågor. Syftet 
med att ha en hög standardisering är att skapa förutsättningar för att kunna be-
arbeta svaren kvantitativt.22 Innan våra intervjuer genomfördes var både fråge-
formulering och ordningsföljd bestämd, dock inte utan att de gick att ändra. I 
vissa fall fick en del av frågorna anpassas till den som intervjuades för att de 
skulle vara relevanta och ge intressant information. Intervjufrågorna utforma-
des utifrån uppsatsens referensram. Vi konsulterade därefter vår handledare 
Magnus Holmström samt Henrik Nehler, vilka båda godkände frågorna. Un-
der intervjuerna ställdes följdfrågor där det behövdes, antingen för att få en 
utförligare förklaring eller för att komma djupare ner i frågan. Våra intervjuer 
kan således klassas som semistandardiserade. 
 
Vid strukturerade intervjuer är svarsalternativen uppställda på förhand, medan 
respondenten vid fria intervjuer själv formulerar sina svar. Den strukturerade 
intervjun är informationsorienterad, medan den fria intervjun även är person-
orienterad. Den fria intervjun syftar således även till att få fram respondentens 
värderingar, åsikter och föreställningar, vilket passar bättre vid kvalitativa un-
dersökningar. Strukturerade intervjuer används vid såväl kvantitativa som 
kvalitativa undersökningar.23 De intervjuer vi har genomfört är fria intervjuer 
då vi på förhand inte har haft några uppställda svarsalternativ. Dock är inter-
vjuerna i stort sett informationsorienterade då intervjuerna syftar till att få 
fram hur ABM används i företaget. Enbart ett fåtal av intervjufrågorna är per-
sonorienterade och syftar till att få fram respondentens föreställningar.  
 

                                                 

22 Lundahl, U & Skärvad, P-H. 1999. 
23 Ibid. 
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Personliga intervjuer är den mest flexibla formen av intervjuer. Metoden har 
de fördelar att följdfrågor kan ställas vilket ger mer omfattande svar och inter-
vjuaren undviker också att vissa frågor ej besvaras vilket kan vara fallet vid 
enkätundersökningar. Nackdelar är dock att risken för intervjuareffekter (se 
nedan) är stor samt att det i många fall är en dyr metod att använda sig av.24 
Telefonintervjun är ett mellanting mellan en personlig intervju och en enkät-
undersökning. Den har många av den personliga intervjuns goda egenskaper, 
samtidigt som den är både billig och snabb samt har en hög svarsfrekvens. 
Dock kan intervjuaren inte studera respondentens kroppsspråk och alltför 
komplicerade frågor kan vara svåra att ställa då till exempel bilder inte kan 
visas.25 De intervjuer vi har gjort har främst varit telefonintervjuer, men även 
en besöksintervju genomfördes. Detta val styrdes både av tids- och kostnads-
aspekten då tre av fallföretagen ligger långt ifrån Linköping. Vi upplevde inga 
större nackdelar med att genomföra intervjuerna via telefon istället för genom 
ett personligt besök. Detta då intervjun fortfarande var flexibel med hänseende 
till frågor och följdfrågor samt att intervjuerna var relativt långa, cirka 30-40 
minuter, och gav oss omfattande svar.  
 
Vi gjorde tre intervjuer på tre av företagen och fyra intervjuer på ett av dem. 
Innan intervjuerna genomfördes skickades intervjumallen ut till respondenter-
na för att de skulle kunna förbereda sig och därmed kunna ge oss bättre svar. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare. När de var genomförda var 
nästa steg att renskriva dem ord för ord. Därefter skickade vi ut de renskrivna 
intervjuerna till respektive person vi intervjuat. Respondenten kunde därmed 
kontrollera intervjun genom att få möjlighet att göra ändringar såsom till ex-
empel tillägg eller rättande av missuppfattningar. Därefter godkände respon-
denten intervjun. Genom detta anser vi att den insamlade empirin fick en hög-
re tillförlitlighet och trovärdighet. Respondenterna gavs möjlighet att vara 
anonyma, vilket de dock valde att inte vara. 
 
Vid intervjuer kan så kallade intervjuareffekter förekomma. Det samspel av 
någon form som uppstår mellan intervjuaren och respondenten kan komma att 
påverka de svar som respondenten ger, vilket kan komma att ge utslag i analy-
sen på ett sätt som leder till att resultaten snedvrids.26 Då intervjufrågorna till 
                                                 

24 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L T, 1999. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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stor del är informationsorienterade anser vi inte att detta har varit ett problem 
för oss. Frågorna är formulerade för att ta fram de faktiska förhållandena och 
hur ABM faktiskt används. Respondenterna ska således ge en beskrivning, 
varför ett samspel mellan respondenten och intervjuaren inte i någon påtagligt 
hänseende kommer att påverka de svar som ges. De fåtal frågor som faktiskt 
syftar till att få fram respondentens föreställningar har formulerats så neutralt 
som möjligt för att på intet sätt vara ledande och därmed ge felaktiga svar.   
 

2.4 Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
En studies giltighet kan uppskattas genom begreppet validitet, vilket definieras 
som ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas”. Detta är 
det viktigaste kravet på ett mätinstrument.27 Validitet kan mätas genom att till 
exempel utföra samma intervju med olika tekniker och därefter kan överens-
stämmelsen mellan de olika svaren mätas.28 Det är dock omöjligt att med sä-
kerhet veta om en undersökning är giltig eller inte, då det i så fall måste finnas 
en mätmetod att jämföra med som ger ”sanna” värden. Det blir således en sub-
jektiv bedömning när validiteten bedöms.29  
 
För att öka en undersöknings giltighet finns olika tillvägagångssätt. Triangule-
ring innebär att flera forskare studerar samma område, flera informationskällor 
används samt att flera metoder används för att bekräfta resultaten. Deltagar-
kontroll innebär i sin tur att respondenten ges möjlighet att läsa igenom och ta 
ställning till beskrivningar och tolkningar som gjorts utifrån det insamlade in-
tervjumaterialet. Horisontell granskning och kritik innebär slutligen att 
granskning av de gjorda tolkningarna och slutsatserna sker.30 
 
Denna undersöknings giltighet anser vi vara hög. Detta då vi har varit två per-
soner som analyserat empirimaterialet samt intervjuat flera personer på re-
spektive företag som är insatta i undersökningsområdet och har relevant kun-
skap inom området. Intervjuerna gjordes antingen via telefon eller genom ett 
personligt besök, vilket torde ha ökat giltigheten då eventuella feltolkningar 
eller andra oklarheter kunde redas ut direkt, samt att möjligheten att ställa 

                                                 

27 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L T, 1999. 
28 Rosengren, K & Arvidsson, P, 1975 
29 Lekvall, P & Wahlbin, C. 1993. 
30 Merriam, S. 1994. 
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följdfrågor fanns. Deltagarkontroll finns i undersökningen då, som ovan 
nämnts, respondenterna gavs möjlighet att läsa igenom materialet från inter-
vjun. Under undersökningens gång har gjorda tolkningar och slutsatser grans-
kats och kritiserats under seminarier och oppositioner. Detta, tillsammans med 
att vi använt frågor som utifrån den studerade referensramen fångar ABMs 
användningsområden, anser vi bidrar till att studien har en hög giltighet. 
 
För att kunna bedöma en studies tillförlitlighet kan begreppet reliabilitet an-
vändas. Reliabilitet avser mätinstrumentets tillförlitlighet, det vill säga mätme-
todens förmåga att motstå slumpinflytanden.31 Även reliabiliteten kan mätas 
på olika sätt. En metod som kan användas är den så kallade test-retest-
metoden, där samma mätning återupprepas när en viss tid förflutit, förutsatt att 
de ”sanna” värdena hela tiden är konstanta. Överensstämmelsen mellan testre-
sultaten ger ett mått på reliabiliteten.32 Vi har strävat efter att nå en hög relia-
bilitet genom att samma frågor har ställts till samtliga respondenter, undanta-
get de följdfrågor som kom upp under intervjuns gång. Frågorna har formule-
rats för att göras så klara och icke-ledande som möjligt. I detta fall går det inte 
att göra om intervjun efter en tid och förvänta sig att få samma svar. I kvalita-
tiva undersökningar som denna ändras sannolikt ofta förutsättningarna och 
därmed är inte heller de ”sanna” värdena konstanta, varför det är svårt att be-
döma hur hög eller låg reliabiliteten är.    

Generaliseringsproblematiken anser vi inte bli relevant i denna undersökning 
då vi har strävat efter att studera goda exempel vad gäller ABM. Det blir istäl-
let intressant för andra företag som inte är lika erfarna och insatta i ABM att 
studera dessa företag.  
 

2.5 Objektivitet  
Vid undersökningar finns det krav på att objektiviteten ska vara så hög som 
möjligt. Med objektivitet anses att datan ska vara korrekt återgiven, att slutsat-
serna inte är vinklade samt att viktig information inte är utelämnad.33 En un-
dersökning kan aldrig vara helt objektiv, dock ska alltid en ”begränsad objek-

                                                 

31 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L T. 1999. 
32 Rosengren, K & Arvidsson, P. 1975. 
33 Lundahl, U & Skärvad, P-H. 1999. 



ABM – Activity Based Management 

 14

tivitet” eftersträvas. Detta kan uppnås genom att relevans finns i studievalet, 
trolighet i slutsatser, neutralitet i analysen av undersökningsmaterialet samt 
balans mellan olika intressen.34 

Vi har strävat efter att vara opartiska och inte låta våra egna åsikter påverka 
undersökningens genomförande och resultat. Detta borde även säkerställas 
genom att undersökningen inte har någon anknytning till något företag. Valet 
av studieområde anser vi är relevant då det torde vara av intresse för andra än 
oss själva samt att fallföretagen i undersökningen är valda efter kriteriet att de 
ska vara goda exempel. Vi har även strävat efter att underbygga dragna slut-
satser med både teoretiskt och empiriskt material. 
 

2.6 Metodkritik 
Då vi valde ut de företag som ligger till grund för intervjumaterialet använde 
vi oss inte av någon statistisk metod, utan inriktade oss istället på att försöka 
hitta goda exempel på företag som använder sig av ABM. Detta då det skulle 
ha varit både tidskrävande och kostsamt att ringa in populationen, det vill säga 
producerande företag som använder sig av ABM, och därefter göra ett statis-
tiskt riktigt urval. Det tillvägagångssätt vi valde tror vi inte kommer vara till 
nackdel för undersökningen då det viktigaste var att hitta goda fallföretag.  

Ytterligare ett problem som gäller vårt urval är att de studerade företagen skil-
jer sig åt storleksmässigt. Skillnaden mellan dem är stor både vad gäller om-
sättning och anställda, varför vi måste ha detta i åtanke när analysen görs och 
slutsatser dras. De processer och aktiviteter som finns i respektive företag an-
ser vi vara liknande när det gäller deras innehåll. Den största skillnaden anser 
vi istället finns i omfånget på processerna och aktiviteterna.  

                                                 

34 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson, L T. 1999. 
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3 Aktivitetsbaserad styrning 
 

I följande kapitel presenteras de teorier och modeller som kommer att ligga 
till grund för analysen av det empiriska materialet. Målgruppen för denna 
studie är personer med någon form av ekonomisk utbildning, varför vi inte 
kommer att förklara alla begrepp mer ingående. 
 

3.1 Aktivitetsbaserad kalkylering 
Relevance lost debatten föranledde att en ny kalkyleringsmetod utvecklades 
för att på ett mer rättvist sätt kunna allokera de indirekta kostnaderna. Den nya 
kalkyleringsmetoden kallas Activity-Based Costing (ABC-kalkylering).35 Ak-
tivitetsbaserad kalkylering (ABC) är en kalkyleringsmetod som fokuserar på 
att mäta kostnader och utförandet av aktiviteter, produkter, kunder eller andra 
kalkylobjekt. ABC ger ofta mer exakta produktkostnader än traditionell vo-
lymbaserad kalkylering när tillverkningsprocessen är komplex eller om pro-
dukterna tillverkas i varierande volymer. Kostnaderna blir mer exakta då ABC 
med hjälp av resurs- och kostnadsdrivare, som förutom volymberoende exem-
pelvis kan vara order- eller produktserierelaterade, spårar de indirekta kostna-
derna från resurserna till aktiviteterna och vidare till kostnadsbäraren som har 
konsumerat resursen. Traditionell kalkylering däremot allokerar istället de in-
direkta kostnaderna till kostnadsställen och sedan vidare till kostnadsbärare 
genom att använda volymrelaterade mått såsom exempelvis direkt lön och di-
rekt material. Ytterligare en skillnad är att traditionell kalkylering främst allo-
kerar kostnader som berör tillverkningen, medan ABC går längre och även 
spårar övriga kostnader.36 Se bild nedan.  
 
 

 

 

 

 

 

                                                 

35 Nehler, H. 2002. 
36 Öhd, J. 1999.  
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Figur 1: Traditionell kalkylering respektive ABC-kalkylering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Källa: ABC: Drury, C. 2000. s.339. Traditionell: Ljung, J m fl. 1998.  

 
Det finns en rad olika definitioner av ABC, dock är många av dem snarlika. 
Följande definition är ett tydligt exempel på vad ABC innebär. 
  

”ABC is a method of measuring costs and performance of activities 
and cost objects. It assigns cost to activities based on their use of re-
sources and then assigns cost to cost objects based on their use of ac-
tivities.”  

                                                                                  Källa: Turney, P.1996. s.315. 
 

3.2 Aktivitetsbaserad budgetering 
Budgetsystemet är ett av de främsta hjälpmedlen i den ekonomiska styrproces-
sen. Den fungerar både som en ekonomisk plan samtidigt som den är en mål-
sättning och därmed en grund för utvärdering.37 Den traditionella budgeten 
fungerar bra i de enheter i företaget där resurskonsumtionen varierar i propor-
tion med produktvolymen, men för de indirekta kostnaderna finns inget lika 

                                                 

37 Börjesson, S & Svensson, P. 1993. 
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klart samband vilket gör att budgeten för dessa kostnader blir en sämre indika-
tor på hur bra företaget har presterat. Den information som budgeten ger är 
därmed ofta inte så pass relevant som den behöver vara när det gäller styrning 
av indirekta kostnader.38  
 
För att kunna kontrollera aktiviteter med hjälp av kostnadsinformation krävs 
ett aktivitetsbaserat synsätt inte enbart hos revisorerna/ekonomerna utan även 
hos chefer och övriga anställda. Ett sätt att integrera det aktivitetsbaserade 
synsättet i organisationen är att samordna det med företagets existerande kon-
trollsystem, förslagsvis i budgetsystemet som ofta är det främsta kontrollverk-
tyget när det gäller indirekta funktioner och kostnader.39 Det är ofta ett natur-
ligt steg att via aktivitetsanalysen förena ABC och budgetering.40 
 
ABBs syfte är att styra kostnaderna genom att tilldela de resurser som krävs 
för att utföra de aktuella aktiviteterna med hänsyn till den uppskattade produk-
tionsvolymen under en budgetperiod. Medan den traditionella budgeten främst 
tar hänsyn till resurskonsumtion, så tar den aktivitetsbaserade budgeten även 
hänsyn till hur relationen är mellan resurserna och aktiviteterna. Denna budget 
tar således hänsyn till fler samband än vad den traditionella budgeten gör, ex-
empelvis sambandet mellan resurstillgång och resurskonsumtion. Om resurs-
konsumtionen minskas så måste de frigjorda resurstillgångarna elimineras el-
ler omplaceras för att budgeten ska kunna fördela resurserna på ett bättre 
sätt.41 Se sambanden i bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

38 Drury, C. 2000.  
39 Börjesson, S. 1997. 
40 Nehler, H. 2001. 
41 Drury, C. 2000. 
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Figur 2: Uppmärksammade samband i ABB. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Börjesson, S. 1997. s.11. 

 
Frågor som bör ställas i samband med det inledande skedet av budgetproces-
sen är vilka aktiviteter som är nödvändiga för att skapa värde för kunden, vilka 
aktiviteter som inte är värdeskapande och hur de kan reduceras eller elimine-
ras, hur kan utförande av de nödvändiga aktiviteterna förbättras samt om akti-
viteter kan ändras eller läggas till för att värdet för kunden ska ökas. Dessa 
frågor är således desamma som ställs i aktivitetsanalysen varför, som ovan 
nämnts, ABB ofta blir en naturlig förening med ABC.42 
 
Den aktivitetsbaserade budgeten har flera fördelar jämfört med en traditionell 
budget, varav den viktigaste är att budgeten kan användas för att analysera och 
förbättra kostnadseffektiviteten hos indirekta enheter i företaget. Detta genom 
att jämföra resurskonsumtionen med aktivitetsvolymen. Budgeten ger mer de-
taljerad information om de indirekta kostnaderna, vilket ökar möjligheten att 
upptäcka de eventuella felaktigheter som finns i resursfördelningen och där-
med kunna ifrågasätta och göra de justeringar som är nödvändiga.43 Uppfölj-
ningen av en aktivitetsbaserad budget blir ofta bättre då det på ett enklare sätt 
går att se varifrån avvikelserna kommer och se vilka aktiviteter det är som inte 
motsvarar budgeten.44 Ytterligare en fördel som ABB för med sig är att kopp-
lingen mellan planering och budgetering stärks genom att ABB gör att även 
planeringen kan brytas ned på aktivitetsnivå. Därmed kan målsättningar sättas 
upp för individuella aktiviteter.45 
 

                                                 

42 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H. 2001. 
43 Börjesson, S. 1997. 
44 Börjesson, S & Svensson, P. 1993. 
45 Player, S & Keys, D E. 1999. 
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3.3 Aktivitetsbaserad redovisning 
Att införa det aktivitetsbaserade synsättet i redovisningen kan ses som den 
fullständiga implementeringen av ABC.46 Aktivitetsbegreppet står även här i 
centrum genom att organisationen bryts ned till vald aktivitetsnivå genom den 
gjorda aktivitetsanalysen. ABA är således en utveckling av den traditionella 
redovisningen på det sättet att kostnaderna spåras till aktiviteter istället för till 
kostnadsställen.47  
 
Systemet synliggör hur kostnaderna faktiskt fördelar sig på de olika aktivite-
terna. Detta kan sedan jämföras med den aktivitetsbaserade budgeten för att en 
analys av utfallet ska kunna göras. Den information som synliggörs när denna 
analys görs kan bli användbar i flera olika beslutssituationer. Den kan precis 
som information som kommer från budgetprocessen vara till hjälp exempelvis 
vid beslut som berör bland annat produktmix, prissättning och outsourcing.48   
 

3.4 Aktivitetsbaserad verksamhetsstyrning 
Aktivitetsbaserad verksamhetsstyrning (ABM) är en naturlig utveckling från 
ABC. Den nya kostnadsinformation som blir tillgänglig om företagets produk-
ter och kunder genom ABC gör det möjligt att inte bara använda ABC som ett 
nytt kalkylsystem, men också som ett strategiskt och operationellt verktyg vid 
beslutsfattande som rör bland annat produktmix, kunder och processer. ABM 
uppnås dock inte automatiskt när ABC används. ABM uppnås enbart när akti-
vitetssynsättet utvidgas till att omfatta mer än enbart produktkostnadsinforma-
tion, till en bredare cost management filosofi som fokuserar på att identifiera 
och eliminera icke värdeskapande aktiviteter som finns inom till exempel dis-
tribution, försäljning och administration.49 ABM kan sägas ha två huvudmål, 
att förbättra värdet för kunden samt att förbättra företagets vinst genom att 
förbättra värdet för kunden. Dessa mål uppnås genom att fokusera på att styra 
företagets aktiviteter.50 

                                                 

46 Nehler, H. 2001. 
47 Brimson, J A. 1991. 
48 Ibid. 
49 Öhd, J. 1999.  
50 Turney, P. 1992. 
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3.4.1 Definition 
Det finns ingen allmänt vedertagen definition av vad som klassas som aktivi-
tetsbaserad verksamhetsstyrning. I litteraturen nämns ofta ABM som en för-
längning av ABC, det vill säga kostnadsstyrningstillämpningen av ABC. En 
beskrivning av ABM som nämns i litteraturen är: 
 
 

”ABM fokuserar på att styra aktiviteter mot uppsatta mål istället för 
det traditionella synsättet att styra resursfördelningen. ABM syftar till 
att begränsa icke värdeskapande konsumtion av resurser och att ut-
veckla aktiviteterna mot att bli mer värdeskapande.”  

Källa: Jensen, M. 1994.  s.71.  
 
En aspekt som påverkar hur ABM kan definieras är om det är själva använ-
dandet av aktivitetsinformation för att styra och fatta beslut som är att anse 
som ABM. Detta i motsats till om ABM är att anse som ett system där det ak-
tivitetsbaserade synsättet är implementerat inom såväl planering och budgete-
ring som redovisning på ett organiserat sätt, vilket visas av nedanstående ci-
tat.51 
 

”... true ABM involves the use of activities in planning, budgeting, 
costing, modelling and performance measurement.” 

Källa: Hixon, M. 1995. s.30. 
 

3.5 Användningsområden för ABM 
3.5.1 Operationell och strategisk ABM 
ABM kan användas med två olika angreppssätt i ett företag. En åtskillnad kan 
göras mellan ett operationellt och ett strategiskt användningssätt. Operationell 
ABM syftar till att förbättra produktiviteten, öka resursutnyttjandet och redu-
cera kostnader, det vill säga åtgärder för att kunna göra saker på rätt sätt. Det 
kan förbättra resurskapaciteten genom att reducera maskintid och förbättra 
produktiviteten hos organisationens resurser. Operationell ABM tar organisa-
tionens behov av aktiviteter som givet och försöker att möta detta behov med 

                                                 

51 Hixon, M. 1995. 
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färre resurser än tidigare för att öka produktiviteten. Med andra ord, operatio-
nell ABM strävar efter att antingen förbättra kapaciteten eller minska konsum-
tionen, så att färre fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att ge-
nerera vinst. De vinster som operationell ABM ger kan mätas genom bland 
annat kostnadsreduceringar, vinstförbättring (genom bättre resursutnyttjande) 
samt genom att vissa kostnader som rör investeringar i exempelvis kapital ej 
uppkommer på grund av att kapaciteten av de existerande resurserna har ut-
ökats och därmed kan omplaceras. Det är vanligt förekommande att ABM an-
vänds parallellt med total quality management. Dessa två synsätt ligger var-
andra nära och stödjer varandra särskilt när förändrings- och förbättringspro-
cesser genomförs i företaget.52 
 
Strategisk ABM handlar om att göra rätt saker. Försök görs för att förändra 
efterfrågan av aktiviteter för att därmed kunna förbättra lönsamheten. Detta 
medan det antas, som en första approximation, att aktiviteternas produktivitet 
förblir konstant. Till exempel kan organisationen befinna sig i ett stadie där 
vinsten som kommer från en specifik produkt, service eller kund är mindre än 
vad det kostar att generera denna vinst. Strategisk ABM syftar därmed till att 
skifta mixen på efterfrågan av aktiviteter bort från olönsam användning genom 
att reducera kostnadsdrivarnas kvantiteter som efterfrågas av de olönsamma 
aktiviteterna. ABC-modellen signalerar vilka individuella produkter, service 
och kunder som framstår som lönsamma. Marknadsförings- och säljchefer kan 
sedan använda denna information för att se om efterfrågan av dessa lönsamma 
produkter, service och kunder kan utvidgas till att generera vinster som över-
stiger kostnaderna. Medan operationell ABM har hela företagets processer i 
blickfånget fokuserar strategisk ABM istället på de aktiviteter som har särskild 
stor betydelse för företaget. Strategisk ABM inkluderar även beslut gällande 
produktdesign, produktutveckling samt leverantörs- och kundrelationer som 
ska leda till en reducering av behovet av organisatoriska aktiviteter, se bild 
nedan.53  
 
Dessa operationella och strategiska beslut utesluter inte varandra. Organisa-
tioner kommer att uppnå en större fördel om både en reducering sker av de 
resurser som krävs för att genomföra en given mängd aktiviteter och samtidigt 

                                                 

52 Cooper, R & Kaplan, R. 1997. 
53 Ibid. 
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skiftar mixen av aktiviteter till mer lönsamma processer, produkter, service 
och kunder utan att förändringar av priser och volymer behöver vara nödvän-
diga.54  
 
Figur 3: ABM för operationella förbättringar och strategiska beslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Källa: Cooper, R & Kaplan, R. 1998. s.4. 

3.5.2 Användningsområden 
Det finns ett flertal gjorda undersökningar som rör vad ABC används till och 
vilka beslut som fattas med hjälp av information som ABC ger55. Däremot 
finns det, oss veterligen, inte någon större gjord undersökning där använd-
ningsområdena för ABM har studerats. Av denna anledning kommer vi här att 
presentera undersökningar som har genomförts med ABC som bakgrund, men 
som ändå har ett samband till ABM. Det ska även hållas i åtanke att de nedan 
beskrivna undersökningarna enbart har gjorts på verkstadsindustrin. 
 
En tvärsnittsstudie gjord av Cobb et al visar att det viktigaste användningsom-
rådet för ABC för många företag snarare är styrning av kostnader än produkt-

                                                 

54 Cooper, R & Kaplan, R. 1997. 
55 Nehler, H. 2001. 
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kalkylering56. Samma resultat visar en liknande undersökning gjord av Innes 
& Mitchelle där hela 79 % av de studerade företagen använde ABC till just 
styrning av kostnader, men även till kostnadsreducering. Resultatet från denna 
undersökning blev följande:57  
 

•  Kostnadsreducering och kostnadsstyrning  79 % 
•  Utvärdering av aktiviteter för förbättring   57 %  
•  Kostnadsmodulering     57 %   
•  Beslut om antal produkter och mängd service  50 %  
•  Produkt- och servicekostnader    50 % 
•  Budgetering       43 %  
•  Kundlönsamhetsanalyser     29 %  
•  Lagervärdering      14 % 
•  Nykonstruktionsbeslut        7 % 

 
Swenson genomförde en undersökning där en utvärdering gjordes av i vilka 
beslutssituationer ABC användes. Undersökningens resultat tillsammans med 
resultatet från Cobbs undersökning stärker resonemanget om att ABC:s an-
vändningsområde främst ligger i en styrning av kostnader58. De följande sex 
områdena i Swensons undersökning var de vanligaste förekommande:59  
 
 

•  Förbättring av företagets processer   92 % 
•  Prissättnings- och produktmixbeslut   72 % 
•  Stödja produktutvecklingsbeslut   48 % 
•  Kundlönsamhetsanalys     36 % 
•  Stödja prestationsutvärdering    28 % 
•  Outsourcingbeslut      24 % 

 
Ytterligare en undersökning som rör när ABC-information används vid be-
slutssituationer gjordes av Drury & Tayles. En skillnad från de ovan nämnda 
undersökningarna är att denna studie studerade alla branscher. Resultaten blev 
här att 84 % av företagen använde ABC för att generera information till be-

                                                 

56 Cobb, I. , Innes, J. & Mitchelle, F. 1993. 
57 Innes, J.  & Mitchelle, F. 2000. 
58 Nehler, H. 2001. 
59 Swenson, D. 1995. 
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slutsfattande, och 55 % använde ABC till kostnadsstyrning. Undersökningens 
resultat skilde sig således från Cobbs och Swensons undersökningar. Orsaken 
till skillnaden ligger troligtvis i den population som studerades i respektive 
undersökning, det vill säga enbart verkstadsindustrin studerades av Cobbs och 
Swenson medan Drury och Tayles undersökte samtliga branscher. Detta då det 
troligtvis är vanligare med kostnadsstyrning av aktiviteter inom verkstadsin-
dustrin än inom till exempel finansbranschen.60 

3.5.3 Processtyrning 
ABC har ett vertikalt kostnadsfördelningssynsätt på verksamheten då det bry-
ter ner organisationen till aktiviteter och tilldelar respektive objekt sin kost-
nad. ABM har däremot ett horisontellt synsätt, en processyn, se bild nedan. 
ABM fokuserar på att leda aktiviteter som ska stödja produkter och tjänster på 
ett värdeskapande och lönsamt sätt. Det är således aktiviteterna som formar 
processer samt skapar värde för kunden, varför förbättringar som är viktiga ur 
ett kundperspektiv fokuseras.61  
 
Båda de ovan nämnda synsätten är viktiga för ABM. Kostnadsfördelningssy-
nen då det påverkar beslut som till exempel prissättning, outsourcing, pro-
duktdesign och fokus vad gäller förbättringsåtgärder i aktiviteter och proces-
ser. Processynen visar vad som orsakar kostnader (kostnadsdrivare) samt hur 
bra arbetet utförs (prestationsmätning). Detta synsätt är därmed en hjälp när 
förbättringsmöjligheter ska identifieras. De förbättringar som kan göras ligger 
antingen i att de befintliga processerna kan bytas ut mot nya eller att kvalité 
och utförande förbättras av de existerande processerna.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

60 Drury, C. & Tayles, M. 2000. 
61 Jensen, M. 1994. 
62 Turney, P. 1992. 
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Figur 4: Företaget i processform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Cooper, R & Kaplan, R. 1997. s.153. 

 

I ett företag finns många olika aktiviteter och processer.63 Det första steget vid 
processtyrning är att identifiera företagets huvudprocesser. Det är de värde-
skapande processerna som ska identifieras, vilka ofta är tvärfunktionella. Vid 
denna identifiering är det lätt att fastna i det traditionella funktionstänkandet, 
vilket bör undvikas. Ett bra sätt att göra det på är att fokusera på de fysiska 
flöden som finns i företaget. Identifieringen av dessa huvudprocesser ska ska-
pa den grund som företaget behöver för att sedan kunna gå vidare med att leda 
och förbättra processerna och de underliggande aktiviteterna.64  
 
Aktiviteterna representerar vad som görs i företaget, istället för de traditionella 
kostnadsställena som visar var i företaget något utförs.65 För att identifiera ak-
tiviteterna kan en aktivitetsanalys göras. Vid denna analys bör det vara be-
stämt till vilken detaljnivå analysen ska gå. Generellt sett finns det fem nivåer; 
enhet, serie, produkt, process och företag. Ju högre upp i nivå, desto svårare 
att fördela kostnaderna.66 
 
När aktiviteter ska styras måste en medvetenhet finnas om vilka olika slags 
aktiviteter som finns i företaget. När aktivitetsanalysen är genomförd måste 

                                                 

63 Jensen, M. 1994. 
64 Loinder, A. 1994. 
65 Jensen, M. 1994. 
66 Nehler, H. 2002. 
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därför även en kategorisering av aktiviteterna göras för att resurserna ska kon-
sumeras av de aktiviteter som ger störst lönsamhet och kundvärde. Det finns 
många olika sätt att dela in aktiviteter på, de vanligaste är primära och sekun-
dära samt värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter.67 
 

•  Primära aktiviteter är aktiviteter som direkt bidrar till att organisatio-
nen uppfyller sina mål.  

•  Sekundära aktiviteter är aktiviteter som indirekt påverkar måluppfyl-
lelsen. 

•  Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som stödjer produkter och 
tjänster till kunderna på ett för båda parterna lönsamt sätt. Det är aktivi-
teter som är nödvändiga antingen för kunden eller för att företaget ska 
kunna fungera68. 

•  Icke värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som inte ger något värde 
för kunden, och inte heller är nödvändiga för att företaget ska fungera.69 

 
När kategoriseringen av aktiviteter är gjord är nästa steg att analysera vad som 
kan göras för att förbättra sättet aktiviteter används på. När det gäller de vär-
deskapande aktiviteterna bör frågan om aktiviteterna kan förbättras ställas. 
När förbättringspotentialen ska analyseras bör utgångspunkten vara vissa ur-
valskriterier då det skulle ta för mycket tid i anspråk att analysera samtliga 
aktiviteter.70 Nedan nämns några olika urvalskriterier som kan fungera som 
utgångspunkt. 
 
De viktigaste värdeskapande aktiviteterna bör analyseras. Aktiviteter som kan 
ha en stor förbättringspotential och därmed kunna blir mer effektiva är viktiga 
att analysera för att den eventuella förbättringspotentialen ska kunna syn-
liggöras. Exempelvis är aktiviteter där det ofta upptäcks fel en grupp av aktivi-
teter där det bör fokuseras på att förbättra kvalitén på arbetet som utförs. En 
fokusering på att förbättra kvalitén på arbete som utförs leder till både ökat 
kundvärde samt kostnadsbesparingar. Aktiviteter som har en stor resursför-
brukning är även de viktiga att analysera ur förbättringssynpunkt, då relativt 
små förändringar ger stora effekter. Omstrukturerade eller nytillkomna aktivi-

                                                 

67 Jensen, M. 1994. 
68 Lewis, R J. 1995. 
69 Jensen, M. 1994. 
70 Ax, C & Ask, U. 1995. 
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teter är viktiga att analysera då de ofta har en stor förbättringspotential på 
grund av att de tar tid att lära sig hur de kan utföras på ett effektivt sätt.71 Ak-
tiviteter som är byråkratiska och komplexa har även de ofta en stor förenk-
lingspotential72. 
 
Även samband mellan aktiviteter bör analyseras för att minimera tiden mellan 
aktiviteterna, samt att få bort eventuellt fördubblingsarbete. Aktiviteter som 
utförs för exempelvis olika kunder men som har samma funktion bör samkö-
ras för att effektiviteten ska ökas. En strävan efter att reducera både den tid 
och de resurser som krävs för att genomföra en aktivitet bör finnas, vilket 
kommer leda till kostnadsbesparingar för företaget när de frigjorda resurserna 
omplaceras.73   
 
När de aktiviteter som har en förbättringspotential har identifierats bör försök 
göras att förstå vad som driver aktiviteterna, de så kallade kostnadsdrivarna. 
Dessa synliggör kopplingen mellan aktiviteten och kalkylobjektet genom att 
de belyser de förbrukade resurserna.74 Att förstå detta är avgörande för att 
kunna genomföra förbättringar och eliminera arbete som är onödigt, varför 
företaget måste se till att de anställda är medvetna om dessa kostnadsdrivare 
för att därefter kunna veta hur de ska kunna påverka och förbättra aktiviteter-
na.75  
 
Benchmarking är ett användbart verktyg för att utvärdera hur pass bra aktivite-
terna utförs. Aktiviteter inom företaget som vid analysen visar sig ligga på en 
hög nivå vad gäller effektivitet och produktivitet kan användas som jämfö-
ringsobjekt vid intern benchmarking.76 Även extern benchmarking kan vara 
användbart, konkurrens- eller funktionsinriktad77. När aktiviteter som behöver 
förbättras har identifierats kan andra företag där aktiviteten utförs på ett bra 
sätt vara ett jämföringsobjekt under förbättringsprocessen. Benchmarking är 

                                                 

71 Drury, C. 2000. 
72 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H. 2001. 
73 Turney, P. 1992. 
74 Jensen, M. 1994. 
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76 Ax, C & Ask, U. 1995. 
77 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H. 2001. 
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fördelaktigt då företaget kan spara både tid och pengar genom att undvika 
misstag som andra har gjort.78 
 
De icke värdeskapande aktiviteterna tillför inget värde till varken kunden eller 
företaget, de skapar endast kostnader. För att förbättra bör åtgärder vidtagas 
som medför att dessa aktiviteter antingen elimineras, minimeras eller ompla-
ceras. Detta utan att produktens eller tjänstens värde för kunderna på något 
sätt minskas. Exempelvis kan avståndet som material ska flyttas mellan aktivi-
teter minskas, och därmed elimineras eller reduceras denna aktivitet. Dubbel- 
eller korrigeringsarbete kan med ett annat ord kallas negativa aktiviteter, vilka 
även de bör reduceras eller elimineras. När en reducering eller eliminering 
sker av en aktivitet frigörs resurser. Dessa måste i sin tur omplaceras för att en 
vinst ska kunna göras av att aktiviteten reducerades eller eliminerades. Genom 
att förbättra processen i sin helhet kommer det ovan nämnda att ske över tiden 
i organisationen.79 
 
Prestationsmätning bör fortgå löpande i företaget för att försäkra sig om att 
löpande insatser fokuseras på de aktiviteter som är viktiga för företaget. Pre-
stationsmätningen kommer leda till att förbättringsåtgärder görs på rätt områ-
den. För att prestationsmätningen ska bli framgångsrik krävs det att vad som 
är viktigt för att uppnå framgång för företaget är fastställt. Detta genom att 
identifiera ett fåtal viktiga områden där prestationsmätningen kan vara avgö-
rande. Hela organisationen måste bli medveten om vad som ska mätas för att 
det hela ska bli framgångsrikt.80 Benchmarking kan även vid prestationsmät-
ning vara ett användbart verktyg81. 

3.5.4 Produktutveckling  
En vanlig metod för att hålla produktens kostnader nere är target costing. Me-
toden innebär att utvecklingsprocessen startas med att försäljningspriset fast-
ställs och därefter dras den vinstmarginal som företaget kräver ifrån priset. 
Företaget får då den kostnad som produkten ska tillverkas till. Tillverknings-
kostnaden blir här input till utvecklingsprocessen, istället för output, och 
kommer till viss del att styra processen. En kombination av target costing och 
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ABC gör att det blir lättare att ta hänsyn till de indirekta kostnaderna och göra 
trade-offs mellan dem och de direkta kostnaderna.82  
 
Det finns ofta en stor potential för kostnadsreducering när det gäller nya pro-
dukter. Kostnaden kan reduceras genom att använda redan existerande stan-
dardiserade komponenter som fungerar lika bra, istället för nya och unika till 
produkten. Genom att välja nya komponenter kommer de indirekta kostnader-
na att öka då kostnaderna för till exempel beställning, hantering och lager blir 
större. Att ta hänsyn till dessa aspekter gör således att produktdesignprocessen 
blir effektivare.83  

3.5.5 Outsourcing 
En situation där rätt kostnadsinformation är viktig är outsourcing, vilket inne-
bär att företaget lägger ut tillverkning på ett annat företag. Motsvarigheten är 
insourcing där företaget sköter tillverkning åt ett annat företag. Rätt kostnads-
information är viktig för att kunna avgöra om det skulle bli billigare att till-
verka själv eller att lägga ut tillverkningen på en leverantör. Vid dessa beslut 
är det viktigt att analysera vilka kostnader som faller bort och vilka som till-
kommer för att kunna fatta rätt beslut. Genom ett aktivitetssynsätt blir dessa 
kostnader lättare att spåra och därmed blir beslutet om en eventuell outsour-
cing enklare.84 

3.5.6 Prissättning och produktmix 
Kostnadsinformation som ABC ger kan vara en bra grund för prissättningen. 
Företaget måste dock vara medvetet om att det är marknaden som sätter priset 
efter hur efterfrågan ser ut. Kostnadsinformationen behövs för att företaget ska 
kunna avgöra om de vill sälja produkten till det marknadspris som gäller. Det 
viktigaste sambandet finns således mellan kostnaden och önskan att sälja till 
marknadspriset. På vissa produkter finns det dock inte något givet marknads-
pris, utan priset bestäms istället av kundens val mellan olika leverantörers pri-
ser och erbjudanden. Varje enskild tillverkare måste därför bestämma ett pris 
till vilket de är villiga att acceptera kundordern.85  
 

                                                 

82 Cooper, R & Kaplan, R. 1997. 
83 Ibid. 
84 Drury, C. 2000. 
85 Hicks, D T. 1998. 
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Det är viktigt att beslutsunderlaget till prissättningen för företagets kärnpro-
dukter är så rättvisande som möjligt. Detta då det oftast är dessa produkter 
som ska täcka kostnaderna för företagets grundläggande aktiviteter och funk-
tioner. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är prissättning av en hel produkt-
linje. Priserna på de enskilda produkterna påverkar varandra, varför det blir 
viktigt att sätta rätt priser för att kunna optimera vinsten för hela produktlin-
jen.86 Det är inte ovanligt att enskilda produkter, tjänster eller kunder kräver 
en dyr mix av olika aktiviteter som inte fullt ut blir kompenserat av det existe-
rande priset och volymen. Det krävs därför ett dynamiskt kostnadsverktyg för 
att rätt prisbeslut ska kunna fattas.87      
 
Den information som ligger till grund för prissättningen blir således användbar 
för strategiska beslut som rör företagets försäljningsstrategi och det sortiment 
som kunderna erbjuds. Genom ABC synliggörs det vilka produkter som är 
lönsamma och vilka som enbart är en belastning för företaget. Detta kan före-
leda en förändring eller renodling av den produktmix företaget erbjuder sina 
kunder. En aspekt som måste visas hänsyn är dock att vissa kunder kan vilja 
ha möjligheten att kunna köpa ur ett fullt sortiment, varför ett företag inte helt 
utan eftertanke kan slopa produkter som är mindre lönsamma. En ökning av 
priset på de olönsamma produkterna kan dock fungera då dessa produkter ofta 
är lågvolymprodukter som kunden är beredd att betala ett lite högre pris för. 
Det finns en rad olika åtgärder att välja mellan när företaget försöker förbättra 
lönsamheten, till exempel nya priser, byta till substitutprodukter, designa om 
produkten eller kanske helt enkelt ta bort produkten om det inte går att förbätt-
ra dess lönsamhet.88 

3.5.7 Kundlönsamhet 
För mer än fyra årtionden sedan sa Peter Drucker att 80 procent av ett företags 
vinst kommer från 20 procent av dess kunder89. Denna princip är i många fall 
giltig än idag, varför lönsamhetsanalyser av företagets kunder kan vara en in-
tressant angreppsvinkel när det gäller att analysera och förbättra företagets to-
tala lönsamhet. Då ABC är mer exakt än den traditionella metoden kan ett mer 
komplext kostnadsmönster synliggöras. ABC kan därmed vara ett verktyg när 

                                                 

86 Hicks, D T. 1998. 
87 Cooper, R & Kaplan, R. 1997. 
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89 Player, S & Keys, D E. 1999. 
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analyser ska göras av kunderna för att skilja de lönsamma från de olönsam-
ma.90 Det är inte ovanligt att de största kunderna visar sig vara antingen de 
mest lönsamma eller de minst lönsamma, varför en kundanalys oftast ger in-
tressant information.91  
 
Genom den nya informationen kan åtgärder som exempelvis att höja minsta 
orderkvantitet, omplacera säljare eller övriga resurser vidtagas. Företaget vill 
ofta ha kvar stora kunder då det är svårt att skapa bra kundrelationer, varför ett 
första steg bör vara att analysera varför de är olönsamma och därefter försöka 
åtgärda det. Genom aktivitetssynsättet kan orsakerna till varför vissa kunder är 
dyrare att betjäna identifieras lättare, kostnaderna som härrör från betjäningen 
kan spåras till kunderna som ger upphov till dem. Det finns således gömda 
vinster och förluster som kan synliggöras genom en lönsamhetsanalys. Nedan-
stående figur visar fyra grupper med olika grad av lönsamhet som kunderna 
kan delas in i beroende på vilken marginal de ger och hur krävande de är att 
betjäna. Företaget kan dra nytta av lönsamma kunder på olika sätt. Detta ge-
nom att en kundbaserad ABC-modell ger företaget en ny möjlighet att genom 
prissättning styra vilken service som kunden efterfrågar.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

90 Forrest, E. 1995. 
91 Cooper, R & Kaplan, R. 1997. 
92 Ibid. 
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Figur 5: Kundlönsamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Cooper, R & Kaplan, R. 1997. s.193. 

 
Detta är ett bra exempel på en viktig koppling mellan operationell och strate-
gisk verksamhetsstyrning, problemet upptäcks med hjälp av den strategiska 
synvinkeln medan det åtgärdas operationellt93. Från att analysera enskilda 
kunder kan sedan nästa steg bli att analysera hela segment eller marknader94. 

3.5.8 Leverantörslönsamhet  
Aktivitetssynsättet kan även vara användbart i relationen mellan företaget och 
dess leverantörer. Synsättet hjälper företaget med att välja och utvärdera leve-
rantörerna utifrån den totala kostnad som de orsakar, inte enbart inköpspriset 
utan även övriga indirekta kringkostnader som rör beställning, mottagning, 
inspektion, förflyttning, lager och fakturabetalningar. En bättre analys än tidi-
gare kan göras av hur stor del av de resurser som används för att göra företa-
gets inköp som de behövda komponenterna från respektive leverantör kräver. 
Att välja leverantör efter bland annat detta kriterium kan sänka företagets 
kostnader.95  
 

                                                 

93 Cooper, R & Kaplan, R. 1997. 
94 Lindblad, O. 1992. 
95 Cooper, R & Kaplan, R. 1997. 
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Ett sätt att på sikt kunna sänka kostnader som hänger samman med inköp är att 
skapa nära relationer med ett fåtal leverantörer istället för att ha ett större antal 
leverantörer där relationen är på en armlängds avstånd. Kostnadsreduceringen 
kan exempelvis ligga i att ett just-in-time system kan införas, vilket bland an-
nat leder till att lagerkostnaderna minskar. Ett nära samarbete kan även göra 
att leverantören kan få stöd i processen där produkten designas, för att därmed 
kunna sänka materialkostnaderna samtidigt som kvaliteten är konstant. En 
nära relation mellan kund och leverantör ger större möjlighet till en dialog 
dem emellan, och kostnadsbesparingar kan delas upp mellan dem.96  
 

                                                 

96 Cooper, R & Kaplan, R. 1997. 
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4 ABM vid fyra fallföretag 
 

I följande kapitel kommer de studerade företagen att presenteras i allmänhet 
samt på vilket sätt de använder sig av ABM. Informationen är hämtad dels ur 
informationsmaterial från respektive företag, dels ur de gjorda intervjuerna. 
Intervjumallen finns som bilaga 1. Om inte annat anges kommer nedanstående 
empiri från genomförda intervjuer. 
 

4.1 ABB Cewe 
ABB bildades 1987 genom en sammanslagning av ASEA och Brown Boveri 
et Cie. ABB fokuserar idag på sina kärnverksamheter kraftteknik som har ett 
brett sortiment av produkter, tjänster och lösningar för kraftöverföring och 
kraftdistribution, samt automationsteknik som har lösningar för styrning, driv-
ning, skydd, automation och integration för anläggningar inom industrier och 
kraftföretag.97 

ABB Cewe utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska lågspännings-
utrustningar/installationsmateriel samt produkter för elmätning, vilka används 
inom industri, energiverk och byggnation. Cewe ligger i Nyköping och har 
idag 190 anställda och omsätter cirka 300 miljoner. 98 

4.1.1 Definition av och målsättningen med ABM 

Cewe införde ABC och ABM med hjälp av IBS. De har använt sig av detta 
sedan 1995.  

Cewe ser ABM som:  
”Ett verktyg för att kunna se vad resurser faktiskt används till och 
därigenom kunna fokusera på processer och aktiviteter såväl tids- och 
kostnadsmässigt.”  

 

                                                 

97 www.abb.se.  2003-05-06. 
98 Ibid. 
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Den stora biten med ABM anser Cewe är att det tillför ett nytt sätt att se på 
resurser, aktiviteter och företagets resursanvändning. Denna aktivitetsinforma-
tion kan sedan användas som ett hjälpmedel när olika beslut som påverkar 
verksamheten ska fattas.  
 
Cewe anser att ABM är mer övergripande än ABC, och de anser inte att ABC 
ska användas som en egen tillämpning utan att det bör integreras med antingen 
budgetering eller redovisning. De anser dock att ABM kan användas för sig 
självt då det ligger på en mer övergripande nivå när det gäller resursanvänd-
ningen i företaget. När det gäller det aktivitetsbaserade system som Cewe själ-
va använder sig av står ABB i centrum och är själva utgångspunkten. Den in-
formation som den ger används sedan till ABM och ABC-kalkyleringen, se 
bild nedan.  
 
Figur 6: Cewes aktivitetsbaserade system 

 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Håkan Waldermarsson, ABB Cewe.  

 
Målsättningen med ABM för Cewe är att kunna göra bättre prioriteringar vad 
gäller resursanvändningen. Detta genom att antingen fokusera på kunder eller 
interna aktiviteter. När företaget exempelvis granskar de interna aktiviteterna 
anser Cewe att en större del än de från början trodde inte är ren produktion 
utan istället olika stödaktiviteter. I dagsläget har många rationaliseringar gjorts 
i produktionen, och fokus ligger nu på den administrativa sidan.  

4.1.2 Aktivitetsinformationens ursprung 
Cewe använder sig av ABB och det är härifrån de hämtar aktivitetsinforma-
tionen. Hela budgetprocessen sker utifrån detta tankesätt. Varje kostnadsställe 
gör sin egen omkostnadsbudget, och utgångspunkten ligger i den aktivitets-
analys som årligen görs i samband med budgetprocessen. De förbättringar det-
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ta har fört med sig är att de i dagsläget vet hur de förbrukar sina resurser, samt 
att det har möjliggjort framtagandet av en ABC-kalkyl. Det är även att få en 
bättre kalkylmodell genom framtagandet av ABC-kalkylen som har varit hu-
vudmålet i Cewes arbete med aktivitetssynsättet.  
 
Cewe använder sig inte av ABA. Anledningen till detta är att de tror att det 
skulle vara svårt att integrera aktivitetssynsättet i redovisningen med hänsyn 
till bland annat reglerna kring den externa redovisningen, samt att denna sorts 
redovisning skulle kunna synliggöra känslig information för eventuella kon-
kurrenter. 

4.1.3 ABM i det operationella arbetet 
Cewe har arbetat med aktivitetsanalyser sedan mitten av 90-talet, men de arbe-
tar även med processer och processgenomgångar. De har själva gjort en defi-
nition av vad de anser att en process är: 
 
 ”En process är en logisk sekvens av repetitiva aktiviteter som förädlar ett ob-
jekt med syfte att uppnå specificerade och mätbara resultat till interna och 
externa kunder. Processer utgörs av fysiska flöden, tjänsteflöden och informa-
tionsflöden som tillsammans skapar och förädlar objekt.” 
 
Utefter denna definition och deras arbete med processer har de tagit fram en 
processmodell som de anser speglar hur processerna ser ut på Cewe, se bild 
nedan. Vertikalt i modellen finns företagets avdelningar eller kostnadsställen, 
samt de tillgängliga resurserna. Processerna är istället tvärfunktionella och lö-
per genom de olika avdelningarna. I processerna finns olika aktiviteter som 
utförs på olika platser i företaget. 
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Figur 7: Cewes processmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: OH-material från ABB Cewe. 

Cewe har kartlagt sina processer och aktiviteter. Denna kartläggning ledde till 
att fem huvudprocesser identifierades; produktutvecklings-, kundvärde-, pro-
duktions-, medarbetar- samt verksamhetsstödsprocessen. Dessa huvudproces-
ser har sedan delats in i olika delprocesser. Exempelvis har produktutveck-
lingsprocessen delats in i produktkonstruktions- och produktframtagningspro-
cessen. I produktionsprocessen sker produktionen och prognoser görs över det 
behov som finns av internt och externt material. I verksamhetsstödsprocessen 
finns olika stödprocesser, exempelvis administration, bolagsrapportering och 
ledningsarbete. I medarbetarprocessen finns processer som rör rekrytering, 
kompetensutveckling och arbetsmiljö. Cewe har även definierat företagets 
processer som tillhörande antingen skapa, utföra eller stödja. Skapande pro-
cesser är processer som på något sätt skapar arbete åt Cewe. Utförande pro-
cesser är exempelvis kundorder- eller reklamationsprocesser. Stödjande pro-
cesser är till exempel administration och bolagsledning. Cewe har en aktivi-
tetshierarki i fem steg. Cewe utgår från den lägsta nivån, arbetsuppgifter, och 
summerar ihop dem till nästa nivå som är huvudaktiviteter. Dessa ingår i sin 
tur i aktivitetsgrupper. De två högst nivåerna är delprocesser och huvudpro-
cesser. 
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Cewe tog efter identifieringen av processerna fram ett processrelationsdiagram 
för att kunna se hur de olika processerna hänger ihop samt var en process star-
tar och slutar. Till detta diagram har de sedan kopplat samman olika intressen-
ter till företaget, exempelvis ägare, kunder och leverantörer, för att se vilka 
processer de kan relateras till. Ett exempel kan vara att en kund presenterar ett 
önskemål om en ny produkt. Detta önskemål behandlas till en början i mark-
nadsföringsprocessen som vidareutvecklar en produktidé som de sedan lämnar 
vidare till produktkonstruktionsprocessen. De tar fram en färdig konstruktion, 
och börjar i nästa steg att ta fram produkten. Nästa process som berörs är 
marknadsföringsprocessen som ska skapa en efterfrågan till säljprocessen, 
som i sin tur ska skapa kundordrar och till sist leverera produkt. Utefter detta 
diagram har de även identifierat vad som är input och output i respektive pro-
cess, samt även hur mycket tid och vilken kostnad varje process tar i anspråk. 
Hur mycket tid och pengar olika arbetsuppgifter tar i anspråk har Cewe åskåd-
liggjort i ett cirkeldiagram. Detta anser Cewe vara ett bra hjälpmedel för att 
kunna se var de ska skapa stöd för processerna så att företaget blir effektivare. 
Det ger även en bra bild över hur relationen mellan tidsresurs och kostnads-
resurs ser ut. 
 
Cewe gör varje år i samband med sin budgetering en aktivitetsanalys. Den ut-
förs genom att varje anställd fyller i ett formulär där samtliga 200 arbetsupp-
gifter som utförs på Cewe är definierade. De fyller i hur mycket tid de lägger 
ner per år på de arbetsuppgifter de utför. Därefter sammanställs dessa formulär 
av respektive kostnadsställeansvarig. Detta medför en ökad synlighet vad gäll-
er vad Cewe faktiskt lägger sin tid på. Exempelvis arbetar produktionsgrup-
perna inte enbart med produktion utan de har även vissa administrativa arbets-
uppgifter, vilket fångas upp med denna aktivitetsanalys. Denna information 
använder Cewe bland annat till deras ABC-kalkyler för de produktiva kost-
nadsställena.  
 
Utifrån sammanställningarna per kostnadsställe kan Cewe sedan välja vilken 
nivå i aktivitetshierarkin som de vill studera. Cewe kan därefter göra olika be-
dömningar vad gäller om rätt saker utförs på rätt platser samt om den tid som 
åtgår till respektive aktivitet är rimlig, istället för att aktiviteter som är onödiga 
identifieras. Dessa bedömningar görs för att kunna identifiera aktiviteter och 
processer som har en förbättringspotential. Visar bedömningarna att det inte är 
rimligt försöker Cewe vidta förbättrande åtgärder. Ett exempel på en aktivitet 
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där en rimlighetsbedömning görs för den tid som åtgår är förrådsarbete. De 
olika monteringsgrupperna använder mycket tid till att gå och hämta material. 
Från bedömningar som gjorts för denna aktivitet har de kommit fram till att 
material som hämtas oftare ska ligga närmast arbetsplatsen. En annan åtgärd 
som vidtogs var en investering i en lyftanordning för att flytta produkter mel-
lan våning ett och två. Denna investering grundades delvis på aktivitetsinfor-
mationen, då de kunde omvandla tidsbesparingen till pengar för att kunna se 
om investeringen skulle bli lönsam eller inte. Ytterligare ett område där aktivi-
tetsanalysen har varit till nytta är inom produktutvecklingen. Det är inte ovan-
ligt att diskussioner uppkommer som rör varför en viss grupp eller kostnads-
ställe arbetar med vissa arbetsuppgifter, om det är rätt eller fel. Inom produkt-
utvecklingen sätter Cewe i början av ett projekt ett tak för vad det får kosta 
som mest, en form av target costing. Dock ser de ingen större koppling till 
ABC och ABM än vad som ovan nämndes.  
  
Cewe har infört EDI99 i bland annat hanteringen mot kunder eller leverantörer. 
En av anledningarna till detta var att mycket tid lades ner på administrativa 
arbetsuppgifter. Med EDI försvinner en del av dessa arbetsuppgifter med au-
tomatik, varför de indirekt kan säga att onödiga arbetsuppgifter försvinner.  
 
Cewe har identifierat kostnadsdrivare för varje aktivitetsgrupp. I produktionen 
kan det exempelvis vara antal produktionstimmar som är kostnadsdrivaren, 
medan det i administrativa aktiviteter kan vara antal tillverkningsordrar. Den 
här informationen använder Cewe sig av för att få fram kostnad per förekomst, 
exempelvis kostnaden för administration per tillverkningsorder. Denna infor-
mation används sedan i sin tur i ABC-kalkyleringen.  
 
Cewe använder sig av både in- och outsorcing. De har använt sig av detta in-
nan de införde ABC och ABM och de anser inte att det till någon större del 
har tillfört något i dessa situationer. Dock tycker de att ABC-kalkylen blir 
enklare att strukturera och se igenom, samt att den ger ett bättre beslutsunder-
lag för den här typen av frågor. Cewe kan dock inte hitintills påstå att de out-
sourcingbeslut som fattats har föranletts av ABC eller ABM. 

                                                 

99 Electronic data invoice 
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4.1.4 ABM i det strategiska arbetet 
Cewe gör lönsamhetsanalyser på produkter och kunder, dock inte med aktivi-
tetsinformation som grund. Det är istället de traditionella kalkylerna som lig-
ger till grund för dessa lönsamhetsbedömningar. De kommer dock i framtiden 
att använda ABC-kalkylerna och aktivitetsinformationen för att bedöma just 
denna lönsamhet. De tror att det kommer ge dem bättre information, vilket i 
sin tur kommer leda till att bättre beslut fattas.  
 
Om produkter visar sig vara olönsamma vidtas åtgärder som exempelvis att 
förändra prisbilden, ändra kundernas inköpsbeteende eller reducera kostnader-
na. En reducering av kostnaderna kan i extremfallet göras genom att produk-
ten omkonstrueras. Just kostnadsreducering och förändring av kostnadsstruk-
turen är en viktig del i Cewes utvecklingsarbete, särskilt när det handlar om att 
ta fram nya generationer av redan befintliga produkter. De försöker reducera 
kostnaderna genom att köpa in material billigare, försöka minska materialåt-
gången, omkonstruera produkten eller förenkla montaget. Dessa åtgärder syf-
tar till att få ner tidsåtgången och kostnaden för resurserna och aktiviteterna. 
Flödesorientering är för Cewe den viktigaste delen när det gäller att vidta åt-
gärder då den gör att besparingar kan göras på enskilda kostnadsslag.  

4.1.5 Uppföljning och benchmarking 
Den uppföljning Cewe gör av vidtagna åtgärder sker genom den årliga aktivi-
tetsbudgeteringen som de anser ger en bra verksamhetsöversyn.  
 
Den benchmarking Cewe gör är både intern och extern. Inom ABB-koncernen 
finns många likartade enheter och olika sorters nätverk. Exempelvis är pro-
duktionsteknik ett område där benchmarking har skett. De har bland annat 
granskat hur andra företag har löst olika tekniska problem. Även på logistiksi-
dan har de granskat hur andra företag gör, till exempel hur de arbetar för att få 
upp kapitalomsättningshastigheten på lagret. 

4.1.6 ABM som hjälpmedel vid beslutsfattande 
Arbetet med aktivitetssynsättet fokuseras till stor del en gång om året under de 
veckor budgetprocessen genomförs. Det är vid detta tillfälle Cewe diskuterar 
vad som behöver förbättras och åtgärdas, och beslut om detta fattas. Även om 
aktivitetsanalysen enbart genomförs en gång per år är dock de anställda på fö-
retaget väl medvetna om att detta synsätt finns. Det är ofta som de använder 
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analysen för att få en klarare bild av aktiviteterna och stöd för beslut som ska 
fattas och åtgärder som ska vidtas. Det är även ett stöd så att fokus hamnar på 
att rätt åtgärder utförs. Det kan exempelvis gälla någon form av omorganisa-
tion som ska genomföras. Då vill Cewe veta vad de anställda arbetar med på 
de olika avdelningarna i företaget för att därmed kunna veta var i företaget de 
kan omplacera den aktuella arbetsuppgiften. Det kan även handla om att till 
exempel få ner kapitalbindningen, konstruera om produkter eller ändra flöden 
i produktionen. Aktivitetsanalysen är i likhet med deras budget mer ett stöd 
och en riktlinje för arbetet då den ger en komplett bild över verksamheten.  
 
Cewe anser inte att det under arbetets gång med ABC och ABM har tillkom-
mit många situationer där aktivitetsinformationen används. Ett exempel är 
dock då produktionssidan skulle genomföra en tidsstudie över hur de anställda 
i produktionen använder sin tid. Vanligtvis hade de hyrt in tidsstudiemän som 
genomfört projektet. Denna gång gjorde de istället aktivitetsanalysen mer om-
fattande. Resultatet av detta tror de blev detsamma som om en traditionell 
tidsstudie hade gjorts. Detta föranledde i sin tur förrådsomläggningar och lik-
nande åtgärder.  
 

4.2 Fresh AB 
Fresh AB går historiskt tillbaka till 1500-talet. Det hette då Granholmsbruk. 
1969 bildades företaget som idag heter Fresh AB. Till en början tillverkades 
enbart plastdetaljer på beställning. Idag har företaget utvecklats till ett av 
marknadens ledande företag inom området inneklimat genom att själva både 
utveckla, tillverka och sälja ventilationsprodukter för ett friskare inneklimat. 
Fresh ligger i Gemla, Småland, och omsätter idag cirka 100 miljoner och har 
54 antal anställda. 100  
  
Deras affärsidé är att:  

Genom initiativrika medarbetare och miljöanpassad produktion ska 
Fresh AB utvecklas och växa så att de också i framtiden förblir ett le-
dande kvalitetsföretag inom området inneklimat.101 

                                                 

100 www.fresh.se 2003-03-27. 
101 Ibid. 
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4.2.1 Definition av och målsättningen med ABM 
Fresh införde ABC och ABM med hjälp av Deloitte & Touche. De har använt 
sig av detta sedan år 2000 och ska även fortsätta med det i framtiden.  
 
VD på Fresh ser ABM som:  

”Ett verktyg för att styra företagets aktiviteter, främst aktiviteterna på 
marknadsavdelningen men även i produktion.”  

 
Den mer rättvisa bild ABC-kalkylering ger av hur kostnaderna faktiskt förde-
lar sig anser han gör att företagets försäljning och produktion kan styras på ett 
bättre sätt. Styrinstrument gör att företaget kan hitta rätt och lägga krutet på 
dels de kunder företaget inte tjänar pengar på respektive tjänar pengar på. Det-
ta för att därefter kunna vidta åtgärder och förbättra. VD anser att det är viktigt 
att hela företaget har tagit till sig det aktivitetsbaserade tankesättet för att alla 
anställda ska arbeta åt samma håll. Detta samtidigt som han anser att ABC-
verktyget i sig är en viktig del i arbetssättet. Målsättningen med ABM är enligt 
VD att kunna veta var fokus ska läggas, vilka produkter och kunder företaget 
ska satsa på för att företaget ska få en positiv utveckling. 
 
Controllern på Fresh ser på ABM som:  

”Ett sätt att fokusera på företagets processer och aktiviteter istället 
för att fokusera på olika kostnadsställen. Detta för att kunna se om ak-
tiviteterna är lönsamma, hur mycket de kostar samt vilka förbättringar 
företaget kan göra.”  
 

Han anser att användandet av ABC-verktyget och aktivitetsinformationen ger 
de anställda ett aktivitetstänkande i företaget. Han anser vidare att ABC, ABB 
och ABA kan användas var för sig, men att främst ABB och ABA hör ihop 
och tillsammans bildar ett system. Målsättningen med ABM är enligt control-
lern att på ett mer rättvist sätt kunna fördela kostnaderna för att därmed kunna 
analysera både produkter och kunder ur ett aktivitetsperspektiv. 
 
Målsättningen med ABM för företagets försäljningsansvarig är framför allt att 
få information om vilka kunder som är lönsamma och icke lönsamma.  
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4.2.2 Aktivitetsinformationens ursprung 

Fresh hämtar sin aktivitetsinformation från den aktivitetsbaserade kalkylering-
en. De använder sig inte av ABB, dock finns tankesättet med i processen. Det-
ta i och med att det resultat som ABC- och aktivitetsanalyserna ger exempel-
vis kopplas till vilka kundaktiviteter och produktutvecklingsinsatser som ska 
utföras. Det har medfört en helt annan medvetenhet i företaget då det inte en-
bart är ledningen som tar del av resultat från gjorda analyser och använder det 
som beslutsunderlag. Även anställda inom produktutveckling, konstruktion 
och försäljning tar del av och använder sig av det.  

Fresh använder sig inte av ABA externt sett, men i den interna redovisningen. 
ABA används i den interna redovisningen för att kunna fatta mer faktabasera-
de beslut. Anledningen till att aktivitetssynsättet inte används i den externa 
redovisningen är att de inte öppet vill redovisa till exempel vilka kundgrupper 
som är lönsamma respektive olönsamma. Även här är det den ökade med-
vetenheten som är den största förbättringen. På kundsidan har exempelvis säl-
jarna blivit mer medvetna om vad kundaktiviteterna kostar och har blivit bätt-
re på att lägga upp sin planering. 

4.2.3 ABM i det operationella arbetet 

När Fresh började använda sig av ABC och ABM gjorde de en kartläggning 
av de aktiviteter som företaget har. De identifierade 23 aktiviteter som idag 
ligger till grund för ABC-analysen. Exempel på dessa aktiviteter är allt från 
produktutveckling till att hantera reklamationer och sköta administrationen. 

I det operationella arbetet använder inte Fresh aktivitetsinformation enbart när 
det gäller produktkalkylering. Aktivitetssynsättet finns även med i de diskus-
sioner som förs kring vilka aktiviteter som ska utföras, både ur produkt- och 
kundperspektiv. Det är främst säljarna som använder sig av aktivitetsinforma-
tionen i sitt arbete. Exempelvis tänker säljarna på hur mycket tid de kan lägga 
ner på olika kundbesök, vad mässor kostar och så vidare utifrån hur lönsam 
kunden är och vilket pris de får. När prissättningen görs finns aktivitetsinfor-
mationen med som ett hjälpmedel. Om en kund ger upphov till en större andel 
omkostnader kommer detta att återspeglas i det pris som kunden får betala. 
Detta är en följd av att ABC och ABM infördes. Nu kan Fresh identifiera 
skillnader mellan kunder som tidigare såg ut att vara likvärdiga. Skillnaden 
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ligger i hur mycket kundaktiviteter som läggs ner på respektive kund. I dags-
läget vet de hur en lönsam kund ser ut just på grund av att det har blivit syn-
liggjort vilka aktiviteter som utförs på respektive kund. 

I företaget finns kundstyrda team som själva har ett operativt ansvar och befo-
genheter. När det gäller att identifiera de aktiviteter som har en förbättringspo-
tential anser controllern att det handlar om fingertoppskänsla då de anställda 
”känner sitt företag” och i många fall vet vad företaget kan bli bättre på. De 
kan bli förvånade över kostnader som verkar stora för exempelvis en aktivitet, 
de får inte kosta så mycket. Därefter funderar de över vilka åtgärder som kan 
vidtas för att förbättra aktiviteten och få ner kostnaderna. Det kan även vara så 
att kostnaden är rimlig men att själva fördelningen är felaktig när det gäller 
prioriteringen av produkter eller kunder. Genom att mer pengar läggs på en 
viss kund kan resultatet bli bättre i slutändan. Detta har Fresh analyserat ge-
nom att i ett diagram vertikalt sett ha aktiviteterna och horisontalt sett ha kun-
derna, se bild nedan.  

Figur 8: Analys av aktiviteter och kunder  

 

 

 

 

 

Källa: Anders Nielsen, Fresh. 

Analysen medförde att mängden av aktiviteter omfördelades mellan kunderna. 
Exempelvis tackade de nej till att vara med på vissa kunders mässor då kost-
naderna för deltagandet var större än vad de fick ut av att vara med. Dessutom 
analyserade de aktiviteterna för att se var effektiviseringar kunde göras. Detta 
ledde till bland annat att aktiviteten plocka och packa effektiviserades och 
kostnaden för denna aktivitet per order reducerades. Vissa aktiviteter granskar 
de inte på detta sätt då de är för små. Dessa klumpas istället ihop med andra 
liknande aktiviteter som är förtjänta att utvärderas. Det kan även vara så att 
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Fresh granskar sina inköpspriser när det inte går att göra några större förbätt-
ringar i aktiviteterna som finns i tillverkningen. 

Fresh har en egen produktutveckling. När de ska ta fram en produkt utgår de 
ifrån ett marknadsanpassat pris och går sedan bakåt för att se på vilken nivå 
tillverkningskostnaden bör ligga. Den inverkan ABC och ABM har på dessa 
aktiviteter ligger i att aktivitetsinformationen kan användas för att analysera 
aktiviteternas effektivitet.  

Fresh outsourcar en del av sin verksamhet, vilket ligger i en mer övergripande 
strategi som innebär att företaget ska ha ett visst antal anställda för att inte 
växa ur sina lokaler. Dessutom vill Fresh fokusera och bli specialister på det 
som de är bäst på; ta hand om sina kunder, sköta distributionen av produkterna 
samt få det att fungera logistiskt. ABC och ABM är enbart en liten del av detta 
arbete och har inte i någon högre grad påverkat de beslut gällande outsourcing 
som har fattats. 

4.2.4 ABM i det strategiska arbetet 

Fresh arbetar med lönsamhetsanalyser på produkter och kunder men inte på 
leverantörer. De anser att det är viktigt att hela företaget tar del av denna in-
formation. Den information lönsamhetsanalyserna i början gav verifierade i 
vissa fall vad de trodde, medan den i andra fall gjorde dem förvånade. Kunder 
som de trodde var lönsamma visade sig vara olönsamma och tvärtom. Det är 
just kundbiten som Fresh anser är den viktigaste biten i detta arbete, ett hjälp-
medel för att veta vilka kunder de ska fokusera på.  

Fresh säljer en stor del av sina produkter till grossister som i sin tur levererar 
till omkring 500 byggåterförsäljare i Sverige. Många av dessa återförsäljare 
vill i dagsläget istället köpa direkt av Fresh. Detta medför att ordrarna blir 
mindre och att kostnaden för vissa aktiviteter såsom orderplanering, plocka 
och packa samt utleverering blir högre. För att kunna ta dessa ordrar och ändå 
ha en bra lönsamhet på dem anser Fresh att det krävs att de har 
aktivitetstänkandet med sig i det strategiska tankesättet. Främst när det gäller 
vilka kunder de vill ha, men även vilka produkter de ska sälja. Ett exempel där 
lönsamhetsanalysen och aktivitetsinformationen användes som beslutsunder-
lag var när Fresh tackade nej till en omfattande försäljning till en stor kund. 
Anledningen till att de inte tog kontraktet var att informationen de tagit fram 
visade att det skulle krävas alltför mycket aktiviteter på kunden för att det 
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skulle krävas alltför mycket aktiviteter på kunden för att det skulle kunna bli 
lönsamt. Denna situation har uppkommit flera gånger och aktivitetsinforma-
tionen är viktig i dessa fall då Fresh inte kan acceptera ett lågt pris om kunden 
samtidigt kräver en hög servicegrad.  

Fresh arbetar med en ABC-kurva där de i ena änden har olönsamma kunder 
eller produkter och i andra änden de lönsamma. Denna information använder 
de för att göra lönsamma kunder och produkter ännu lönsammare samt försö-
ka göra de olönsamma kunderna eller produkterna mindre olönsamma. Detta 
kan ske på olika sätt, exempelvis höja priset eller få ner kostnaden per aktivi-
tet. Fresh hade en olönsam kund där de lade ner 33 % av försäljningen på 
mässor, besök och kampanjer. Detta var alldeles för högt då snittet ligger på 
3.5 %. De var tvungna att minska på dessa aktiviteter då kunden måste bli 
större och lönsammare innan de kan lägga ner mycket tid på mässor, besök 
och kampanjer. I denna situation är det även ett alternativ för Fresh att ha kvar 
aktiviteterna och ta kostnaderna i dagsläget istället för att minska på aktivite-
terna. Detta om de vet att kunden kommer visa en bra lönsamhet om några år. 
En viktig analys de gjorde var att granska de 10 eller 20 mest lönsamma kun-
derna för att se vad det var som faktiskt gjorde dem lönsamma. Den viktigaste 
anledningen till att analysen gjordes var för att kunna ta lärdom av den nya 
kunskapen och kunna använda den för att göra de olönsamma kunderna lön-
samma. Detta skedde genom att priset höjdes i vissa fall, att arbetssättet för-
ändrades gentemot kunden eller att Fresh helt enkelt slutade bearbeta den ak-
tuella kunden. Ett exempel på ett förändrat arbetssätt gentemot kunden var att 
besöksfrekvensen minskades utan att de tappade någon försäljning. Resultatet 
blev att kunden istället kom att bli lönsam.  

Det kan även vara så att kundens inköpsbeteende är olönsamt för Fresh om de 
beställer många små ordrar, vilket ökar kostnaderna för vissa aktiviteter hos 
Fresh. I dessa fall försöker de få kunden att samla ihop sina inköp på ett bättre 
sätt. Fresh har bland annat infört en fraktfri gräns där kunden får frakten kost-
nadsfritt om de köper över en viss volym. Det finns en skillnad mellan kunder 
som är detaljister eller grossister. Skillnaden ligger i försäljningsvolym och 
försäljningspris. Täckningsgraden för en detaljist är ofta högre än för en gros-
sist, medan volymerna är större för grossisterna. Grossisten sköter dessutom 
ofta distribution och hantering. Detta gör att Fresh totalt sett tjänar mer på att 
sälja till grossister. Fresh vill därför hellre ha ett fåtal större kunder än många 
småkunder. 
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Lönsamhetsanalyserna påverkar även det produktsortiment Fresh säljer. Om 
produkter visar sig vara olönsamma vidtar de åtgärder som exempelvis att 
höja priset eller göra rationaliseringar i produktionen och dess aktiviteter. Ett 
exempel på hur en olönsam produkt blev lönsam är när de genom att omkon-
struera produkten fick ner monteringstiden till en tredjedel. Detta gjorde att 
Fresh kunde behålla produktens pris, medan produktionskostnaden sjönk till 
cirka 50 %. Istället för att direkt ta bort en produkt ur sortimentet kan Fresh 
istället höja priset med en viss procent. Är kunderna villiga att köpa produkten 
till det nya priset får de göra det, annars kommer produkten mer eller mindre 
försvinna av sig självt. 

Den försäljningsstrategi Fresh har är av mer överordnad karaktär. Den be-
handlar vilka produkter och kunder de ska fokusera på och hur arbetet ska se 
ut. Fresh anser att lönsamhetsanalyserna och den information de ger till viss 
del påverkar denna försäljningsstrategi vad gäller produkter och kunder. ABC-
analysen blir ett hjälpmedel för Fresh att kunna hålla sina strategier. Hittills 
har dock lönsamhetsanalyserna inte påverkat utformningen av försäljnings-
strategin i någon större grad. 

4.2.5 Uppföljning och benchmarking 

Fresh gör varje år en plan för vad som ska utföras och åtgärdas. Denna plan 
följs sedan upp vid en avstämning ett år senare för att se hur resultatet har fal-
lit ut. Om en effektivisering har blivit genomförd kan detta även ses i resultat-
räkningen. Om till exempel effektiviteten när det gäller leverera ut och tillver-
ka har ökat bör exempelvis förhållandet mellan personalkostnaden och hur 
mycket företaget har fakturerat ut ha förändrats. 

Fresh använder sig av både intern och extern benchmarking. Internt har de ut-
vecklingsgrupper. I dessa grupper sitter det personer från olika avdelningar 
eller olika kompetenser. Om det till exempel gäller produktutveckling sitter 
det förutom tekniker även personal från marknadssidan och produktionen i 
den här gruppen och diskuterar produktutveckling. De har dessutom något 
som de kallar för ”paj”, prova andras jobb. Fem dagar om året provar de an-
ställda andras jobb på företaget för att se hur de arbetar. Under dessa dagar 
dyker många frågor upp gällande hur de arbetar och varför de gör som de gör. 
Detta får dem som vanligtvis arbetar med uppgiften att tänka till och ifrågasät-
ta sitt arbetssätt, vilket kan leda till att förändringar görs. 



ABM – Activity Based Management 

 49

Den externa benchmarkingen görs genom besök på andra företag för att se hur 
de arbetar inom olika områden. Utifrån detta försöker Fresh dra lärdomar för 
att se vilka förbättringar de själva kan göra. De har exempelvis varit på ett fö-
retag som har en tillverkning som liknar deras egen. Fresh fick där en genom-
gång av företaget, och de anställda på respektive företag pratade med var-
andra. De som arbetar på Fresh kvalitetsavdelning träffade deras kvalitetsav-
delning och så vidare. Fresh har även besökt kunder för att se hur de arbetar 
med produkter de har köpt från dem för att se om förbättringar kan göras som 
gagnar både kunden och Fresh. De har även besökt grossister för att se hur de 
arbetar med bland annat packning. Ytterligare ett exempel är att ledningen 
åker iväg för att se hur andra företag arbetar med till exempel sitt personalar-
bete.  

4.2.6 ABM som hjälpmedel vid beslutsfattande 

När Fresh började arbeta med ABC och ABM visste de inte riktigt vad de 
skulle få ut av det och hur arbetet med det skulle se ut. De hade dock en för-
hoppning om att det skulle belysa vilka produkter och kunder som var lön-
samma respektive olönsamma, samt att informationen skulle kunna användas i 
arbetet med hur de lägger upp sina strategier och styrningen av företaget. Ar-
betssättet har lett till att de har gjort en hel del ganska stora förändringar som 
de troligtvis inte hade genomfört om de inte infört detta aktivitetsbaserade ar-
betssätt.  

Aktivitetssynsättet finns idag med mer i tankesättet på Fresh än vad de från 
början trodde. Exempelvis har säljarna börjat tänka mycket i dessa banor och 
använder det i sitt arbetssätt. De gör en ABC-analys en gång per år där synsät-
tet hela tiden finns med. Detta har lett till att medvetenheten om företagets ak-
tiviteter har ökat.   
 

4.3 Micki leksaker AB 
Micki Leksaker AB ligger i Gemla, Småland, och omsätter cirka 134 miljoner 
och har 57 anställda. Företaget har i många år kallats för den Lilla leksaksfa-
briken i Småland. Det är ett genuint familjeföretag som grundades 1944 tack 
vare en enkel liten skiss på baksidan av en krognota. Micki blev tidigt syno-
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nymt med trä och träleksaker. Numera är träprodukterna en mindre del av det 
stora sortimentet, men fortfarande Mickis ryggrad. 102   
 
De tillverkar leksaker som på ett lekfullt sätt ska bidra till inlärning och ut-
veckling av motorik. Förutom varumärket Micki marknadsför de även ett 
märke som heter Lundby. Mickis slogan kan sägas vara att de ska erbjuda 
glädjestunder för alla barn i alla åldrar. 103  

4.3.1 Definition av och målsättning med ABM 
Micki Leksaker införde ABC och ABM med hjälp av Deloitte & Touche. De 
har använt sig av detta i cirka två års tid.  
 
VD på företaget ser ABM som:  

”En modell för att kunna styra verksamheten genom uppsatta mål. Vi 
sätter upp övergripande mål vad gäller vinsten för kund och produkt-
grupp, för att därefter kunna bryta ner målen och vidta åtgärder i 
verksamheten som leder till att de uppsatta målen nås.” 
  

De övergripande målen, som nämnts ovan, är att ingen kund eller produkt-
grupp får ge mindre än 5 % i vinst samt att Micki totalt ska generera 10 % i 
vinst. VD tycker att ABM, så långt som de har kommit, fungerar mycket bra 
som ett instrument i arbetet med kunder och produkter. De ser det dock mer 
som ett tankesätt än ett system. När aktivitetsinformation bryts ner på kund- 
och produktnivå involveras fler anställda i företaget. Detta har lett till att tan-
kesättet har fått ett bra fotfäste i företaget, främst kring arbetet som rör kund 
och produkt. 
 
Ekonomichefen på Micki har en helhetssyn för hela företaget och ser ABM 
som:  

”Ett sätt att identifiera de olika aktiviteterna som finns i företaget och 
därefter synliggöra dess kostnader. Detta för att sedan kunna granska 
lönsamheten vad gäller kunder och artiklar.” 
 

                                                 

102 www.micki.se 2003-03-27. 
103 Ibid. 
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Han anser även att ABM är ett sätt att initiera arbetet med att förbättra och be-
sluta om åtgärder på basis av aktivitetsanalysen som gjorts. Det är också detta 
som han anser vara Mickis målsättning med ABM, att eftersträva förbättring-
ar. Ekonomichefen ser ABM mer som ett tankesätt än som ett system. Detta 
delvis beroende på att Micki idag inte har vare sig budgetering eller redovis-
ning ur ett aktivitetssynsätt. 
 
Säljaren vi intervjuade har ett lite snävare perspektiv på vad ABM är. Han ser 
det som en modell för att titta på lönsamheten hos de kunder han arbetar med. 
Om kunderna därefter visar sig vara olönsamma försöker han hitta sätt att göra 
dem lönsamma på. Det är även detta lönsamhetsperspektiv som han ser som 
målsättningen med ABM.  

4.3.2 Aktivitetsinformationens ursprung 
Aktivitetsinformationen tar Micki fram genom aktivitetsbaserade kalkyler. De 
har inget genomgående aktivitetssynsätt i sin budgetering. Det är enbart de 
kostnader som tidigare ingick i affo-pålägg104 som idag fördelas med ett akti-
vitetssynsätt. Denna information används sedan vid uppföljningen till att ana-
lysera lönsamheten på kund och produkt. En förbättring som detta har medfört 
är att aktiviteterna i företaget samt mängden av dessa olika aktiviteter synlig-
görs på ett tydligare sätt. Därefter kan aktiviteterna eller mängden av dem kor-
rigeras eller förändras för att lönsamheten ska kunna förbättras. 
 
Inom redovisningen använder de däremot sig inte av aktivitetssynsättet. An-
ledningen till det är troligtvis, säger ekonomichefen, att de inte har använt sig 
av ABC och ABM i mer än två år och därmed inte kommit så långt i utveck-
lingen med detta arbetssätt. 

4.3.3 ABM i det operationella arbetet 
Micki har delat på produktions- och handelsdelen i företaget. I produktion 
känner de att de har ett sätt att kalkylera där de inte behöver bygga på med ett 
affo-pålägg, detta på grund av att de känner att de har ett fullständigt grepp om 
kostnaderna där. De har däremot kartlagt alla aktiviteterna på handelsdelen i 
företaget. Det var där de jobbade med affo-pålägget och bakade in kostnader-
na för huvud- och underaktiviteterna. Det var dessa kostnader som de ville 

                                                 

104 Affärs- och försäljningsomkostnader 



ABM – Activity Based Management 

 52

synliggöra, vad de egentligen kostade. På handelsdelen har de 17 huvudaktivi-
teter, exempelvis produktutveckla, köpa in, marknadsföra och sälja, leda och 
stödja. Under dessa huvudaktiviteter finns sedan ett antal underaktiviteter. I 
huvudaktiviteten marknadsföra och sälja finns exempelvis underaktiviteterna 
utveckla marknaden, marknadsföra mot konsument, marknadsföra mot åter-
försäljare, medverka i kundkataloger, arrangera och medverka på mässor, be-
arbeta fackhandelskunder, bearbeta nyckel- och exportkunder samt kundsup-
port.  
 
Efter att aktiviteterna blivit kartlagda har Micki kontinuerligt fortsatt med 
ABC-analysen både på kund, produktgrupp och enskild produkt och därige-
nom granskat de bakomliggande aktiviteterna för att hitta de aktiviteter som 
har en förbättringspotential. De aktiviteter som de främst granskar är de som 
ger en aha-upplevelse, det vill säga de aktiviteter där Micki inte riktigt visste 
hur de såg ut och vad de egentligen kostade. Ett exempel är säljkostnaden på 
en kund, där säljarna tidigare inte har reflekterat mycket över vad exempelvis 
ett extra besök kostar. Då denna kostnad har blivit mycket hög har de synat 
aktiviteten för att se om det är möjligt att förändra densamma. Dessa aktivite-
ter har således blivit satta i fokus först. Vissa aktiviteter har blivit lagda åt si-
dan dels på grund av att de är mycket små, och dels för att de kanske tittar på 
aktiviteten i ett annat sammanhang. Ett exempel på en aktivitet som har blivit 
lagd åt sidan i detta sammanhang är administrering av reklamationer. Denna 
aktivitet bearbetas på ett annat håll i företaget genom ett mål där de har fast-
lagt att reklamationer och kassationer ska reduceras med 10 % årligen. Detta 
mål behandlas inte ur ett aktivitetssynsätt utan istället på ett ledningsgrupps-
möte. Detta då Micki inte har aktivitetssynsättet i produktionen, och det är där 
som förändringar måste göras för att kassationerna ska minskas. 
  
Hur aktivitetsinformation används är olika beroende på vilken sorts aktivitet 
det handlar om. Ett exempel är aktiviteten plocka och packa, där lagerpersona-
len ska gå till en hylla och hämta en produkt för att därefter packa den. Där 
hittas det stora svängningar mellan hur hårt belastade olika produkter är vad 
gäller hur mycket tid det tar att plocka och packa. Micki synade problemet ur 
olika perspektiv. De studerade hur kunden köpte vissa sortiment, i vilka voly-
mer, och försökte därefter stimulera kunderna att köpa i större volymer. För att 
uppnå detta användes priset som styrmekanism. Även andra sidan av kedjan 
studerades, det vill säga hur säljarna sålde vissa sortiment. Om säljarna säljer 
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små volymer per gång mycket ofta för det med sig mycket orderbehandling 
och därmed ett litet täckningsbidrag. Micki har även granskat lageraktiviteter-
na och synliggjort hur mycket kostnader de aktiviteterna ger upphov till. De 
har därmed granskat hur lagret är organiserat, och därefter tagit ett beslut om 
att åtgärda och förändra i lagret så att arbetet kan ske på ett mer rationellt sätt. 
Lagret kommer att byggas om helt och hållet med hyllsystem och investering-
ar i exempelvis plocktruckar. 
 
Micki har två sorts möten som rör antingen kunder eller produkter. På pro-
duktmöten ser de närmare på de produkter som är mest olönsamma, ”den röda 
svansen” som de själva kallar dem. De försöker förbättra lönsamheten där det 
går genom att granska aktiviteterna och rätta till och förbättra så mycket som 
möjligt. I detta arbete lär sig de personer som arbetar med produktutveckling 
att avläsa hur olika typer av produkter fungerar med avseende på pris och vo-
lym. Exempel på typer av produkter kan vara produkter med låga priser och 
relativt låga volymer eller produkter med medelhögt pris och medelhög volym 
och så vidare. De lär sig att skönja ett mönster i hur priset måste vara och vil-
ken volym de måste ha för att bli lönsam. Utifrån pris och volym går de sedan 
bakåt och ser vilken nivå kostnaderna för aktiviteterna måste ligga på. Denna 
information bär de med sig hela tiden när de startar upp nya produktutveck-
lingsprojekt.  
 
Micki är helt unika kring de produkter som är deras egna. De märker att de 
produktgrupper där de utvecklar mer unicitet även är de produktgrupperna 
som genererar mest vinst. Bland de produktgrupper som de köper som färdig-
utvecklade produkter märker de att det är svårare att hitta lönsamhet. Detta 
grundar sig till största delen på att dessa produkter inte är tillräckligt unika. 
Där finns det ett helt annat utbud av konkurrenter och Micki kan inte påverka 
produktutformningen så att produkterna blir mer unika. De klarar inte heller 
av att få koncepten som sådana att bli unika, vare sig vad gäller produkten el-
ler på det sätt som de säljer och marknadsför. Detta har dock inte lett till att 
köp- och säljdelen av verksamheten har tonats ner, men Micki lägger främst 
sina personella resurser på att utveckla sina egna produkter.  
 
Micki har en egen produktutveckling, dels inom sitt egna sortiment för varu-
märkena Micki och Lundby, och dels av andra sortiment de har fått från ge-
nom licenser från agenturer. Med aktivitetssynsättet får de svar på vad det 
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egentligen kostar när de arbetar på ett visst sätt med vissa sortiment och pro-
dukter. Detta har de dragit stora växlar på när det gäller andra sortiment, 
främst sådana de har fått från agenturer. När de tillverkar sortiment från agen-
turer har de ofta en press på sig att sälja en viss volym och ofta erbjuda kon-
sumenterna ett helt produktprogram. Om de exempelvis har ett produktpro-
gram på 100 produkter kan det visa sig att enbart tio av dem är storsäljare, 
medan resten av produkterna är olönsamma. Denna typ av information är vik-
tig att ha med sig när de senare åker ut på mässor för att fånga upp nya 
agentursortiment. De blir lite försiktigare och tittar ännu närmare på hur pro-
grammen ser ut, hur stora volymer det handlar om och hur många produkter 
det finns i programmet och så vidare. Även vid utvecklingen av det egna sor-
timentet är denna form av erfarenhet viktig att ha med sig för att veta vad som 
kan komma att bli lönsamt för företaget. 
 
Micki har outsourcat delar av sin verksamhet i cirka tio års tid, och det har 
ökat med tiden. Takten på outsourcingen var ganska hög, produktionen mins-
kades då produkt efter produkt lades ut på underleverantörer, fram tills de bör-
jade använda sig av ABC och ABM. När de började använda sig av ABC-
analyser upptäckte de att den egna produktionen var mer lönsam än vad de 
tidigare trott. Den egna produktionen hade således missgynnats med de tradi-
tionella kalkylerna. Aktivitetssynsättet synliggör mycket av aktiviteterna kring 
outsourcingen. Det är lätt att vissa bitar av hanteringen med att lägga ut en 
produkt glöms bort på grund av att de bakas in i ett stort pålägg i den traditio-
nella kalkyleringen. Exempel på dessa aktiviteter berör kommunikationen med 
leverantören, att styra upp och korrigera beställningen och den kommande le-
veransen, ta emot och kontrollera godset med mera. Slutsatsen blir således att 
flera produkter är mer lönsamma att ha i den egna produktionen.  

4.3.4 ABM i det strategiska arbetet 

I det strategiska arbetet med ABM använder Micki sig av lönsamhetsanalyser 
på både kunder och produkter. Om de hittar olönsamma kunder eller produkter 
försöker de lösa detta problem på olika sätt. När det gäller kunder går de in 
och analyserar varför en specifik kund är olönsam, det finns ofta flera anled-
ningar till detta. Kunden kanske helt enkelt betalar för dåligt eller kanske får 
för många besök av säljare. Med aktivitetssynsättet synliggjordes hur mycket 
ett kundbesök kostar. Därefter gjordes en analys av antalet besök per kund, för 
att sedan se hur många besök hos kunden som kan göras för att kunden ska 
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vara lönsam. Om det inte är lönsamt att besöka kunden kan säljaren istället 
bearbeta kunden hemifrån via innesäljare. De granskade även hur mycket säl-
jarna måste sälja när de är på ett kundbesök för att besöket ska löna sig. Ett 
exempel på hur de har arbetat bort kundbesök är genom att kunden själv gör 
en inventering i januari i sina butiker. Detta rapporteras sedan till Micki och 
ligger till grund för ett orderförslag som Micki gör på hemmaplan. Därmed 
har det första kundbesöket på många kunder försvunnit. Det går dock inte all-
tid att få en olönsam kund att bli mer lönsam. Då får de helt enkelt gå in och 
ändra på bearbetningsplanen för de kunderna, det vill säga minska aktivitets-
nivån.  

Micki har många olika artiklar. De hade tidigare många småordrar. Kunderna 
kunde beställa enbart ett fåtal produkter, vilket kostade mycket för Micki då 
kostnader för aktiviteter som plocka och packa blev högre än de skulle behöva 
vara. En åtgärd som vidtogs var att införa olika priser på olika beställningsvo-
lymer, vilket ledde till att detta problem försvann.  

Micki har inte tittat mycket på leverantörernas lönsamhet ur aktivitetsperspek-
tivet. Dock är leverantörerna mycket viktiga för Micki då företaget de senaste 
fyra åren har haft tillväxt och även siktar på att ha det de kommande åren. Det 
har istället varit viktigt att värdera sina leverantörer efter hur lätt det är att er-
sätta dem om de av någon anledning skulle försvinna. Det är särskilt viktigt 
när det gäller de leverantörer som är mest värdefulla för företaget. Dessa leve-
rantörer kan dock fortfarande vara en risk då de kanske inte alltid är så lön-
samma. Detta är dock inget som Micki i dagsläget gör någon analys på ur ak-
tivitetsperspektivet, utan det kommer från deras visioner och strategier kring 
en fortsatt tillväxt.  

De lönsamhetsanalyser som Micki gör påverkar de försäljningsstrategier de 
har för sina produkter. De har exempelvis minskat sitt sortiment, vilket enbart 
har gett positiva effekter. En anledning till att detta inte har gjorts tidigare tror 
VD kan vara att säljorganisationen har haft en aning för mycket att säga till 
om. De har ansett att Micki måste ha vissa produkter och fortsatt utan att rik-
tigt veta om det varit lönsamt eller inte. När ABC och ABM infördes insåg 
säljarna att det inte var lönsamt med den bredden på sortimentet. Åtgärder 
som vidtogs var att dra ner på sortimentet och samtidigt öka volymerna på de 
produkter som är kvar.  
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Försäljningsstrategin har även påverkats när det gäller kunderna. En konkret 
åtgärd som har genomförts är att säljarna har fått sätta sig ner och titta på de 
mindre kunderna där företaget av tradition har rest till dem på samma sätt som 
de har rest till de större kunderna. Micki har lyckats bra med att mer och mer 
glida över till telefonbearbetning för de mindre kunderna, vilket är mycket bil-
ligare än en resande säljare. Detta har genomförts utan någon negativ följd. 
Istället har en hel del kunder uppskattat tätare telefonkontakt mer än sporadis-
ka besök. Det finns även ett mellanskikt på kunder där dessa kunder har blivit 
lönsamma genom att besöken har minskats. Kundbesöken är nämligen en ak-
tivitet som säljarna personligen förfogar över och som är mycket dyra. Därför 
kretsar Micki mycket kring denna aktivitet på kundnivå.  

4.3.5 Uppföljning och benchmarking 

Uppföljningen av de åtgärder som har vidtagits för förbättring sker på team-
möten och den information som ABC-körningarna ger. I dessa teammöten 
medverkar personer från hela företaget. Återrapportering sker sedan upp till 
ledningsnivån. Om de till exempel har ett möte om produkter så har de en rad 
åtgärder som ska utföras. De fastställer hur lång tid åtgärden förhoppningsvis 
ska ta samt utser en som har ansvaret för att åtgärden utförs. Micki utövar inte 
mycket kontroll utan använder sig istället av uppföljning av utfallet. De förut-
sätter att åtgärden blir utförd. Blir den inte det räknar de med att de anställda 
upplyser ledningen om varför utförandet av åtgärden inte fungerar som det var 
tänkt. 

Micki använder sig av både intern och extern benchmarking för att kunna för-
bättra sitt eget sätt att arbeta. De har exempelvis varit på studiebesök hos ICA 
och Halmiba för att få en bild av hur de arbetar, bygger upp och hanterar lag-
ret samt hur de har datoriserat sitt arbete. Därefter har de samlats i team och 
upprättat en handlingsplan som i dagsläget håller på att genomföras. Till ex-
empel har stora förändringar genomförts i deras lagerhantering. Den interna 
benchmarkingen är inte strukturerad, men tankesättet finns där i och med att 
jämförelser kan göras mellan aktiviteter i företaget och lärdomar kan dras av 
hur andra delar av företaget arbetar. 
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4.3.6 ABM som hjälpmedel vid beslutsfattande  

VD för Micki tycker att aktivitetsinformationen har fungerat som hjälpmedel 
vid beslutsfattande som det var tänkt från början. När Deloitte & Touche sålde 
in ABC och ABM till Micki visade de upp goda exempel på andra företag som 
hade lyckats vända negativa totalresultat till positiva resultat med hjälp denna 
sorts verksamhetsstyrning. Micki hade redan ett positivt resultat men de kände 
att lönsamheten kunde bli ännu större. Micki hade från början inte en klar upp-
fattning om hur projektet skulle gå till. De hade inte heller ett bra grepp om 
hur det skulle komma att se ut i praktiken. Det blev därmed en slags aha-
upplevelse när de för första gången såg resultatet. Det slog dem hur nyttigt det 
var att få de olika aktiviteterna synliggjorda. De skulle inte inom en överskåd-
lig framtid påstå att de kan klara sig utan ABC och ABM. Micki anser att en 
sådan slags verksamhetsstyrning bygger upp en kunskap i företaget som är 
viktig när det gäller att se till att företaget inte arbetar med olönsamma kunder 
och produkter. Det är inte bara ett historiskt perspektiv utan även ett framåt-
blickande, särskilt i produktutveckling där det är viktigt att kunna förutse att 
de nyutvecklade produkterna blir lönsamma.  

Micki hade som ovan nämnts ingen klar uppfattning av hur ABC och ABM 
skulle komma att fungera. De anser dock att det har varit ännu mer positivt än 
vad de hade kunnat ana. Exempel på situationer där Micki med tiden har upp-
täckt att aktivitetsinformation kan vara till stor hjälp är i produktutvecklingen 
genom att det blir mer rätt i framtiden på grund av de erfarenheter som erhål-
lits. Från början var det mycket fokus på att rätta till det som varit fel, men 
med tiden blev Micki mer uppmärksamma på att se till att det blir rätt i fram-
tiden. Ytterligare ett exempel där de från början inte tänkte att aktivitetsinfor-
mationen skulle vara användbar var när beslut skulle tas om produkter skulle 
läggas ut eller tillverkas i den egna produktionen.  
 

4.4 Elektroskandia 
Elektroskandia AB grundades 1917. Idag är de en ledande grossist i Sverige. 
Bolaget marknadsför och säljer elmaterial, strömfördelning, tele/data/säkerhet, 
belysning och hushållsmaskiner samtidigt som de erbjuder tekniskt stöd och 
service. De tillhandahåller även effektiva materialleveranssystem. Verksamhe-
ten omsätter 4 miljarder och är etablerad på cirka 40 platser i Sverige. Elektro-
skandia har sitt huvudkontor i Stockholm, har totalt cirka 800 medarbetare och 
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ingår i Hagemeyerkoncernen, en av världens ledande handels- och distribu-
tionskoncerner. 105 
 
 Elektroskandias affärsidé är:  

Elektroskandia är den snabba och pålitliga leverantören. Vi är lyhör-
da för våra kunders behov. Och vi är tekniskt kompetenta i allt vad vi 
företar oss. Vi är en vaken grossist. Det är vår mission.106 

4.4.1 Definition av och målsättningen med ABM 
Elektroskandia införde ABC och ABM med hjälp av Prodacapo. De har an-
vänts sig av detta i cirka 10 års tid.  
 
Försäljningsdirektören ser ABM som: 

”Ett verktyg för att kunna synliggöra vad företaget har för olika akti-
viteter och processer. I grunden har vi infört ABM för att kunna lyfta 
fram och förbättra sin lönsamhet.”  

 
Han anser att ABM inte bara ska vara ett verktyg, utan det ska ingå i tankesät-
tet när det gäller verksamhetens normala flöden och delar samt i det strategis-
ka arbetet. Målsättningen för honom har varit att identifiera de aktiviteter och 
processer som har en förbättringspotential för att därefter kunna urskilja var 
problemet ligger och sedan vidta förbättringsåtgärder. 
 
Controllern ser ABM som: 

”Ett komplement till traditionell redovisning och ett verktyg för att 
kunna identifiera flöden mellan och genom företagets olika avdel-
ningar.”  

 
Genom detta kan Elektroskandia urskilja vilka aktiviteter och processer som 
skapar värde för kunderna och därmed förbättra sina egna affärer. Han anser 
att det är informationen aktivitetssynsättet ger som är det viktiga när det gäller 
ABM, även om budgetering och redovisning kan kopplas till aktivitetssynsät-
tet. Målsättningen för honom har varit att fokusera mer på kunder genom att 

                                                 

105 www.elektroskandia.se 2003-03-27. 
106 Ibid. 
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inrikta sig på och förbättra aktiviteter och processer som skapar värde för kun-
den. 

4.4.2 Aktivitetsinformationens ursprung 

Elektroskandia hämtar aktivitetsinformationen från aktivitetsbaserade kalky-
ler. De har inte ABB. Detta då traditionell budgetering tar mycket tid i anspråk 
samt att systemen inte är sammankopplade. De har i dagsläget inga planer på 
att börja använda det. De funderar dock på att förändra sin budgetprocess och 
det är möjligt att aktivitetssynsättet kommer vara ett alternativ. 

Elektroskandia har inte en aktivitetsbaserad externredovisning, dock sker en 
del av den interna redovisningen på ett aktivitetsbaserat sätt. De har resultat-
rapporteringar med ABC som grund varje tertial. Personer med resultatansvar 
har fått en helt annan medvetenhet och uppmärksamhet om vad som påverkar 
resultatet. Detta verktyg är mycket bättre än tidigare verktyg när det gäller att 
analysera lönsamheten hos enskilda kunder och leverantörer.  

4.4.3 ABM i det operationella arbetet 

Elektroskandia har kartlagt alla aktiviteter och processer som de anställda ut-
för på företaget samt vilken volym av varje aktivitet som utförs. Kartläggning-
en gjordes genom intervjuer med företagets anställda. Under denna så kallade 
förstudie vidtogs många åtgärder för att få bort exempelvis dubbelarbete och 
liknande arbete som ansågs onödigt. De gjorde därefter en kategorisering av 
företagets processer i fyra huvudgrupper; produkt-, inköps-, logistik- och för-
säljningsprocesser. Under dessa huvudprocesser finns det sedan underproces-
ser och därunder aktiviteter. Under inköpsprocessen ligger aktiviteter såsom 
mottagning på centrallagret, kontrollering av inkommet gods, inleveranser i 
lagret och så vidare.  

När det gäller kunder rapporterar säljarna till företagets ABC-system vilka ak-
tiviteter som de har utfört. Aktiviteterna har en i förväg bestämd kostnad, vil-
ket innebär att när utförda aktiviteter blir inrapporterade läggs det på en kost-
nad på de aktuella processerna och aktiviteterna i ABC-systemet. När de an-
ställda därefter får ABC-rapporten ser de precis vilka aktiviteter som har blivit 
utförda på exempelvis en kund. Om resultatet inte är tillfredsställande kan 
Elektroskandia därefter snabbt se vilken aktivitet som ligger på en för hög 
kostnads- eller volymnivå jämfört med en motsvarande kund. Detta ställer 
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dock krav på att varje medarbetare rapporterar vad de gör av sin dag, det vill 
säga hur mycket tid de lägger ner på olika aktiviteter, för att resultatet ska bli 
rättvisande.  

Om en kund exempelvis ringer många gånger varje dag kostar det mer för 
både Elektroskandia och kunden, samtidigt som det tar tid i anspråk från andra 
arbetsuppgifter. Med hjälp av de synliggjorda aktiviteterna blir de medvetna 
om de aktiviteter som ligger över genomsnittet, kostnads- eller volymmässigt. 
Nästa gång Elektroskandia har kontakt med kunden kan de därmed ta upp 
problemet och diskutera om det går att ändra beteendet. En lösning kan till 
exempel vara att gå över till en webblösning eller en EDI-uppkoppling för att 
få ner antalet transaktioner. Cirka 15 -20 % av Elektroskandias ordrar går idag 
via deras hemsida samtidigt som ett antal kunder har EDI-uppkoppling. Ett 
annat exempel kan vara om en kund beställer många småordrar. I dessa situa-
tioner diskuterar Elektroskandia med kunden för att på ett bättre sätt kunna 
samla ihop inköpen och därmed hitta en lösning som gagnar både dem och 
kunden. För Elektroskandia handlar det om att få kunskap om var de ska göra 
förändringar för att antingen rationalisera aktiviteter samt ändra beteendet hos 
kunden så att han går över från att vara en minuskund till att vara en pluskund. 
Elektroskandia anser att ABC och ABM fungerar bra som ett stramt styrmedel 
när det gäller att synliggöra och mäta företagets alla aktiviteter. 

När det gäller arbetet med inköp från leverantörer vill Elektroskandia att hu-
vudarbetet ska ligga på strategiskt arbete och mindre tid för operativt transak-
tionsinriktat arbete, vilket de i större utsträckning istället vill automatisera. Ett 
konkret exempel på detta är de materialinköpare som tidigare satt i Örebro på 
centrallagret. När ordrar lades satt materialinköparna och behandlade ordrarna 
manuellt, numera görs de till stor del automatiskt om till lagerordrar. Av deras 
cirka 28 000 aktiva lagerlagda artiklar är idag cirka 15 000 av dem automati-
serade. Genom detta har mycket tid blivit frigjord och idag kan materialinkö-
parna istället arbeta med exempelvis avvikelsehantering och prognoser. Det 
arbete som idag utförs är mer kvalitativt, vilket i förlängningen eventuellt ock-
så kan innebära en viss justering av antalet anställda.  

Elektroskandia har även en grupp strategiska inköpare som i sin tur har mellan 
10-15 nyckelleverantörer som de följs upp mot på den totala lönsamheten för 
respektive leverantör. Denna lönsamhet följs upp genom att bruttovinsten stu-
deras på olika nivåer. Elektroskandia utgår vid årets början från nulägesnivån 
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och ställer sedan upp var någonstans de vill hamna vid årets slut. Detta ligger 
sedan till grund för inköparnas lönesättning. Om någon av leverantörerna visar 
ett negativt resultat görs försök att förbättra resultatet både kvantitativt och 
kvalitativt genom att inköparna får ta fram åtgärdsplaner för det kommande 
året.  

Elektroskandia är en grossist och har därmed ingen egen tillverkning. De har 
dock till viss del ett samarbete med sina leverantörer. Samarbetet gäller inte 
själva produktsortimentet utan istället vissa delar där Elektroskandia har fått 
särskilda önskemål av sina kunder om produkter och hur de vill att de ska se 
ut. Detta för Elektroskandia vidare till sina leverantörer, som sedan ser om de 
kan uppfylla önskemålet. Ett exempel är en låda som produkter packas i, som 
en kund trodde kunde göras både billigare och lättare. Elektroskandias leve-
rantör av packlådor tog därefter fram en lättare, billigare och enklare låda.  

Trots att Elektroskandia inte har en egen tillverkning har de dock ett eget 
marknadsföringsansvar för vissa produkter, till exempel Cylinda vitvaror. Det 
är deras eget märke, men de köper produktionskapacitet av andra företag. 
Elektroskandia hämtar information om vilket pris marknaden är villig att beta-
la för produkten. Därefter bryter de ner försäljningspriset för att se var produk-
tionskostnaden bör ligga för att produkten ska ha en potential på marknaden. 
Denna information förs sedan vidare till tillverkningsföretaget. 

4.4.4 ABM i det strategiska arbetet 

Elektroskandia gör lönsamhetsanalyser på både produkter, kunder och leve-
rantörer. Det var en av anledningarna till att de införde ABC och ABM. De 
klassificerar samtliga produkter, kunder och leverantörer efter lönsamhet och 
sorterar in dem i olika klasser beroende på lönsamhet, storlek, förbättringspo-
tential och så vidare. De analyserar även om de ska utveckla eller avveckla de 
produkter som har en dålig lönsamhet samt om de ska behålla de produkter 
som ligger bra till när det gäller lönsamheten. 

När lönsamhetsanalyserna visar på problem finns olika lösningar. Ett sätt kan 
vara att minska de rabatter som ges för att öka marginalen. Ytterligare ett sätt 
är att förändra prioriteringen vad gäller produkter, kunder eller leverantörer. 
Exempelvis kan olönsamma produkter bytas ut till likvärdiga men samtidigt 
mer lönsamma. Även arbetssättet gentemot kunderna kan förändras för att 
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kostnaderna ska minska, vilket nämns i delkapitlet ovan. Exempelvis har Elek-
troskandia lagt ner mycket tid på vissa kunder när det gäller representation och 
andra kundaktiviteter. Detta på grund av att de har trott att dessa kunder varit 
lönsamma, vilket i många fall har visat sig inte vara fallet. De borde istället ha 
ägnat mer tid åt andra kunder som de vill behålla, förbättra eller ändra på nå-
got sätt. 

Elektroskandia har en distributörsroll, vilket innebär att de har ett betydande 
antal leverantörer. De har en leverantörsdatabas där cirka 2 300 leverantörer är 
registrerade. Utav dessa är det 200 som står för 92 % av den totala inköpsvo-
lymen och för 2,8 miljarder av den totala inköpskostnaden på 3.2 miljarder. 
Information om leverantörerna förmedlas ut till säljledet via en databas där det 
anges i en skala bestående av tre steg hur lönsamma leverantörerna är. Detta 
ger Elektroskandias säljare en möjlighet att kunna styra kunden att köpa från 
lönsamma leverantörer. Det ligger också i Elektroskandias intresse att arbeta 
med leverantörer som inte är lönsamma för att förbättra flödet. En förbättring 
av flödet kan exempelvis vara att skapa en EDI-uppkoppling med dem för att 
får ner kostnaden i transaktionerna. Ytterligare en del kan vara att försöka för-
bättra ledtiderna. En leverantör med stor leveransmoral leder till att Elektro-
skandia inte behöver ha samma buffertlager. Detta i sin tur leder till att kapi-
talbindningen i lagret minskar. Om Elektroskandia tillsammans med leveran-
tören kan visa på åtgärder för att sänka kostnader i båda led blir det en så kal-
lad win win situation. 

Elektroskandia anser att ABM i det långa perspektivet påverkar den försälj-
ningsstrategi de har. Aktivitetsinformationen är ett mycket bra beslutsunderlag 
för om Elektroskandia ska avveckla eller utveckla produkter eller kunder som 
visar en dålig respektive bra lönsamhet. De anser att dessa beslut sker på ett 
kontrollerat sätt. Detta då de innan besluten fattas exempelvis har analyserat 
produkten för att se vad som kostar mycket pengar och om förändringar går att 
genomföra. Om produkten därefter fortfarande inte visar lönsamhet anser 
Elektroskandia att de har gjort ett försök att åtgärda problemen, dock utan re-
sultat. Därmed anser Elektroskandia att ABM ur en strategisk synvinkel ger ett 
mycket bra underlag för exempelvis avvecklings- eller utvecklingsbeslut.  

4.4.5 Uppföljning och benchmarking 
Elektroskandia har uppföljning varje tertial. Vid dessa tillfällen går varje 
kund- och produktansvarig samt affärsområdeschef igenom sina kunder och 
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produkter. Då granskar de förändringar som skett baserat på historiska siffror. 
Därefter analyseras siffrorna för att se vad som kan ligga bakom förändringar-
na. Om Elektroskandia ligger under den procentsats som vinsten lägst får ligga 
på enligt uppställda krav kan det leda till två olika åtgärder, antingen höjs pri-
set eller så analyseras aktiviteterna för att förändringar ska kunna göras.  
 
Elektroskandia använder sig till viss del av extern benchmarking. Denna sker 
framför allt med systerbolag i Norden, främst Norge och Finland, som också 
använder sig av ABC-kalkylering samt har en liknande verksamhet.  
 
Elektroskandia använder sig även av intern benchmarking. Ett exempel är 
granskningen av leverantörerna, främst nyckelleverantörerna, där det finns 
framtagna genomsnittskostnader för alla processer och underprocesser. De 
granskar den specifika leverantören och ser hur han ligger till jämfört med 
medelleverantören. För att få en riktig jämförelse jämför de leverantörer som 
har ungefär samma mix av produkter och volymer. När jämförelsen är gjord 
ges feedback till den aktuella leverantören och Elektroskandia bestämmer där-
efter tillsammans med dem ett antal åtgärder som ska vidtas för att få ner 
snittkostnaderna. Dessa åtgärder rör enskilda aktiviteter, till exempel aktivite-
ten lagerhantering. Ytterligare ett exempel är att likartade affärsområden kan 
benchmarkas mot varandra. Om ett affärsområde med samma förutsättningar 
ger ett bättre resultat än det andra kan de gå in och analysera vad det beror på 
och därefter göra förändringar.  

4.4.6 ABM som hjälpmedel vid beslutsfattande 

När Elektroskandia började arbeta med ABM och aktivitetsinformation var det 
i första hand tänkt att lönsamheten på kundstocken skulle mätas och följas 
upp. De upplevde dock att det gick att bryta ner informationen så att de även 
kunde se utfallet för produkter. Därefter gick de vidare och såg att det även 
gick att använda på leverantörsnivå.  

Elektroskandia anser att ABM i grunden har fungerat som det hjälpmedel som 
de från början planerade. Det har dock utvecklats i den meningen att de har 
förstått att det är ett mycket kraftfullt verktyg att arbeta med.  

Det har tillkommit situationer där de idag använder sig av aktivitetsinforma-
tion. Exempelvis arbetar Elektroskandia helt och hållet med ABC och aktivi-
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tetsinformation som grund för vilket pris en kund ska få. Detta användnings-
område hade de från början inte planerat att använda ABC och aktivitetsin-
formation till. Ytterligare en aspekt Elektroskandia inte tänkte på från början 
är att ABM och aktivitetsinformation kan vara ett starkt marknadsföringsin-
strument och inte bara fungera som ett internt kontrollverktyg. Detta då deras 
kunder ofta bli imponerade av den kontroll och kunskap Elektroskandia har 
när det gäller sina egna kostnader. 
 

4.5 Sammanfattning 
Definition av och målsättning med ABM 

Cewe: Ett verktyg för att kunna se vad resurser faktiskt används till och där-
igenom kunna fokusera på processer och aktiviteter såväl tids- som kostnads-
mässigt. Målsättningen med ABM för Cewe är att kunna göra bättre priorite-
ringar vad gäller resursanvändningen. Cewe anser att ABM kan vara ett själv-
ständigt verktyg, dock är utgångspunkten i deras arbete ABB.  

Fresh: Ett verktyg för att kunna fokusera på och styra företagets processer och 
aktiviteter. Målsättningen är att kunna veta på vilka produkter och kunder fo-
kus ska läggas samt att på ett mer rättvist sätt kunna fördela kostnaderna. 
Fresh anser att själva aktivitetstänkandet är viktigt för ABM, men att det kan 
kompletteras med ABC, ABB eller ABA. 
 
Micki: En modell för att kunna styra verksamheten genom uppsatta mål samt 
ett sätt att identifiera de olika aktiviteterna och synliggöra dess kostnader för 
att kunna analysera lönsamheten vad gäller kunder och artiklar. Målsättning är 
att uppnå de uppsatta lönsamhetsmålen samt att eftersträva förbättringar. 
Micki ser ABM främst som ett aktivitetstänkande snarare än ett system. 
 
Elektroskandia: Ett verktyg för att kunna synliggöra aktiviteter och processer 
samt flöden mellan och genom olika avdelningar. Målsättningen är att identi-
fiera de aktiviteter och processer som har en förbättringspotential. Elektro-
skandia anser att informationen som aktivitetssynsättet ger är det viktiga när 
det gäller ABM, dock kan ABB och ABA vara ett komplement. 
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Aktivitetsinformationens ursprung 

Cewe: De använder sig av ABB vilket ger aktivitetsinformationen som de an-
vänder sig av. Denna information används delvis till ABC-kalkyler. De an-
vänder sig inte av ABA.  

Fresh: De hämtar sin aktivitetsinformation från ABC-kalkyler. De använder 
sig inte av ABB, dock finns tankesättet med i processen. De använder sig av 
intern ABA men inte extern. 

Micki: Aktivitetsinformationen tar de fram genom ABC-kalkyler. Aktivitets-
synsätt finns i budgeteringen när det gäller kostnader som tidigare ingick i 
affo-pålägget. De använder inte ABA  

Elektroskandia: De hämtar aktivitetsinformationen från ABC-kalkyler. De har 
inte ABB. De har ingen extern ABA, dock sker en del av den interna redovis-
ningen på ett aktivitetsbaserat sätt. 

ABM i det operationella arbetet 

Cewe: De har tagit fram en processmodell och kartlagt företagets processer 
och aktiviteter. Dessa har indelats i en femskalig aktivitetshierarki. De har 
även kategoriserat processerna som antingen skapa, utföra eller stödja. Cewe 
gör varje år i samband med sin budgetering en aktivitetsanalys. De gör rimlig-
hetsbedömningar för att kunna identifiera aktiviteter och processer som har en 
förbättringspotential och därefter kunna vidta förbättringsåtgärder. Inom pro-
duktutvecklingen påverkar aktivitetssynsättet genom att diskussioner om olika 
arbetsuppgifter uppkommer. De outsourcingbeslut som fattats har inte föran-
letts av ABC eller ABM. 

Fresh: De har gjort en kartläggning av sina aktiviteter och identifierat 23 akti-
viteter. Aktiviteter som har en förbättringspotential identifieras i många fall av 
att företaget vet vad de kan bli bättre på samt av analyser av aktiviteterna för 
att se var effektiviseringar kunde göras. Den inverkan ABC och ABM har på 
produktutvecklingen ligger i att aktivitetsinformation kan användas för att 
analysera aktiviteternas effektivitet. ABC och ABM har inte i någon högre 
grad påverkat beslut gällande outsourcing. 
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Micki: De arbetar med ABM i företagets handelsdel. De har där kartlagt före-
tagets aktiviteter, 17 huvudaktiviteter och därunder ett antal underaktiviteter. 
Micki gör kontinuerligt ABC-analyser på kund, produktgrupp och enskilda 
produkter, och granskar bakomliggande aktiviteter för att identifiera aktivite-
ter med förbättringspotential. Inom produktutvecklingen används aktivitets-
synsättet för att veta vad aktiviteter med mera egentligen kostar. Micki använ-
der ABC-kalkyler som beslutsstöd vid outsourcingbeslut samtidigt som aktivi-
tetssynsättet synliggör aktiviteter kring outsourcingen.  

Elektroskandia: De har kartlagt företagets aktiviteter och processer. De har 
fyra huvudprocesser, därunder underprocesser och aktiviteter. Elektroskandia 
gör utifrån ABC-rapporter bedömningar av vilka aktiviteter som visar resultat 
som inte är tillfredsställande för att därefter kunna vidta åtgärder. De har ingen 
egen tillverkning, varför de inte har någon egen produktutveckling eller out-
sourcing. 

ABM i det strategiska arbetet 

Cewe: De gör lönsamhetsanalyser på produkter och kunder, dock inte med 
aktivitetsinformation som grund. Utifrån dessa analyser vidtas sedan diverse 
åtgärder som syftar till att få ner tidsåtgång och kostnad. Flödesorienteringen 
är vid dessa åtgärder den viktigaste delen.  

Fresh: De arbetar med lönsamhetsanalyser på produkter och kunder. Dessa 
analyser använder de för att kunna vidta åtgärder som gör lönsamma kunder 
och produkter ännu lönsammare samt försöka göra de olönsamma kunderna 
eller produkterna mindre olönsamma. Analyserna har inte   påverkat försälj-
ningsstrategin i någon högre grad. 

Micki: De gör lönsamhetsanalyser på kunder och produkter. Vid olönsamhet 
analyseras orsakerna och därefter vidtas åtgärder. De anser att lönsamhetsana-
lyserna påverkar försäljningsstrategin när det gäller produkter och kunder. 

Elektroskandia: De gör lönsamhetsanalyser på produkter, kunder och leveran-
törer. Vid olönsamhet vidtas diverse åtgärder. De anser att dessa analyser på 
längre sikt påverkar försäljningsstrategin. 
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Uppföljning och benchmarking 

Cewe: Den uppföljning de gör av vidtagna åtgärder sker vid den årliga aktivi-
tetsbudgeteringen. Cewe använder sig både av intern och extern benchmar-
king. 

Fresh: De gör årligen en plan med åtgärder som ska utföras och följer ett år 
senare upp utfallet. Fresh använder sig både av intern och extern benchmar-
king.  

Micki: Uppföljningen av vidtagna åtgärder sker på teammöten och grundar sig 
i ABC-körningar. Micki använder sig både av intern och extern benchmar-
king. 

Elektroskandia: De har uppföljning varje tertial genom att förändringar grans-
kas utifrån historiska siffror. Elektroskandia använder intern benchmarking 
samt till viss del även extern. 

ABM som hjälpmedel vid beslutsfattande 

Cewe: Arbetet med ABM fokuserar till stor del en gång om året vid den årliga 
budgeteringen, dock finns tankesättet med hela tiden. De anser inte att det har 
tillkommit någon situation av större betydelse där ABM och aktivitetsinforma-
tion kommer till användning. 

Fresh: De gör en ABC-analys en gång per år, dock finns aktivitetssynsättet 
med i tankesättet hela tiden. Arbetssättet har lett till en hel del stora föränd-
ringar som de troligtvis inte hade genomfört om de inte infört detta aktivitets-
baserade arbetssätt. Aktivitetssynsättet finns idag med mer i tankesättet än de 
trodde från början och medvetenheten om företagets aktiviteter har ökat.   

Micki: De anser att aktivitetsinformationen har fungerat som hjälpmedel vid 
beslutsfattande som det var tänkt från början. Dock har det blivit ännu mer 
positivt än vad de hade kunnat ana. Från början var det mycket fokus på att 
rätta till det som tidigare varit fel, men idag är Micki mer uppmärksamma på 
att det ska bli rätt i framtiden. Ett situation där de idag använder aktivitets-
information, men från början inte trodde att den skulle vara användbar är out-
sourcing.  
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Elektroskandia: De anser att ABM i grunden har fungerat som det hjälpmedel 
som de från början planerade. Dock har användandet utvecklats från att främst 
användas när det gäller kunder till att idag även användas ifråga om produkter 
och leverantörer. Ytterligare en situation där aktivitetsinformationen kommit 
till användning är prissättning. 
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5 Precisering av ABM-begreppet 
I följande kapitel kommer teori och insamlad empiri att analyseras utifrån 
uppsatsens frågeställningar och syfte. 
 

5.1 Processtyrning 
Samtliga fallföretag har på liknande sätt som i kapitel 3 kartlagt sina aktivite-
ter och/eller processer. De har dock gjort kartläggningarna olika djupgående. 
Cewe har delat in aktiviteterna och processerna i en hierarkinivå bestående av 
fem steg, Elektroskandia har identifierat fyra huvudprocesser som är indelade 
i underprocesser och aktiviteter, Micki har identifierat 17 huvudaktiviteter och 
därefter ett antal underaktiviteter och Fresh har identifierat 23 aktiviteter på en 
och samma nivå. Skillnaderna tror vi beror dels på hur länge de har arbetat 
med ABM samt hur stort företaget är. Det stämmer överens med de skillnader 
som finns mellan fallföretagen i detta avseende. Cewe och Elektroskandia har 
arbetat med aktivitetssynsättet sedan mitten av 90-talet medan Fresh och 
Micki enbart har arbetat med det i cirka två års tid. En kartläggning av detta 
slag anser vi är nödvändig då den till stor del är grunden för det förbättrings-
arbete som företagen vill få till stånd med hjälp av ABM och dess aktivitets-
synsätt.  

Nästa steg är att kategorisera de identifierade aktiviteterna och processerna, 
exempelvis som värdeskapande och icke värdeskapande. I våra fallföretag är 
det enbart Cewe som har gjort en kategorisering. De har delat in dem i anting-
en skapa, utföra eller stödja. Övriga företag har enbart namngett aktiviteterna 
och processerna efter deras faktiska innehåll, exempelvis inköp, produk-tion 
eller försäljning. Detta är således en stor skillnad mellan teori och empiri. 
Fresh anger som anledning till att de inte gjort någon kategorisering av aktivi-
teter och processer att de känner sitt företag och därigenom vet vilka som är 
mer värdeskapande än andra. Vi tror att det kan se ut på liknande sätt i andra 
företag av varierande storlek. Mindre företag tror vi, precis som Fresh säger, 
har bättre överblick och vet hur aktiviteterna och processerna ser ut i företaget, 
vilket gör att de inte känner att de behöver göra en kategorisering. Det kanske 
medför mer arbete än vad det gör nytta. Större företag tror vi däremot kan ha 
nytta av en kategorisering för att få en bättre överblick av verksamheten och 
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därmed kunna vara effektivare i sin styrning. Detta då de har många aktiviteter 
och processer av olika slag. 

Det kan även vara av vikt att analysera de samband som finns mellan de olika 
aktiviteterna. Det är ett av fallföretagen som har gjort detta genom att skapa ett 
processrelationsdiagram där företagets alla processer finns med. Även här 
finns således en stor skillnad mellan teori och empiri. Anledningen till att de 
har gjort det tror vi kan vara att de har arbetat med ABM en längre tid. Detta 
kan ha medfört att de med tiden har kommit att arbeta djupare med aktivitets-
synsättet och därmed har de analyserat aktiviteter och processer och samban-
den dem emellan på ett mer formellt sätt. Det kan även vara så att de övriga 
företagen inte tror att det skulle ge mycket mer att analysera sambanden på 
grund av att tillräcklig information har framkommit vid analyser av de enskil-
da aktiviteterna. Detta tillsammans med att personalen känner sitt företag och 
därmed vet ungefär hur sambanden mellan aktiviteterna och processerna ser ut 
och fungerar. 

Det finns många olika sätt att identifiera de aktiviteter och processer som har 
en förbättringspotential. I våra fallföretag är dock tillvägagångssättet snarlikt i 
samtliga fall. De utgår först och främst från kvantitativ information och gör 
sedan rimlighetsbedömningar utifrån den informationen. Detta skiljer sig från 
teorin som tar upp flera olika tillvägagångssätt. Vi tror att det är en relativ en-
kel metod att använda då företagen har tillgång till den kvantitativa informa-
tionen från ABC-kalkylerna eller ABB. Av våra fallföretag utgår tre av dem 
från ABC-kalkylerna och ett från budgeten. Även här är det dock viktigt att 
känna sitt företag för att kunna göra en bedömning av vad som är rimligt. Fö-
retaget kan gå längre och göra en indelning efter hur stor förbättringspotentia-
len är för olika aktiviteter och processer. Hur stor nytta detta skulle medföra 
tror vi kan bero av storleken på det aktuella företaget. Ett stort företag tror vi 
kan ha ett behov av detta då de har många olika aktiviteter, vilket gör det svå-
rare att få en bra överblick av verksamheten. Om företaget däremot är mindre 
och personalen dessutom känner sitt företag tror vi att det eventuellt kan med-
föra onödigt extraarbete att förutom en granskning av den kvantitativa infor-
mationen även dela in aktiviteterna och processerna i olika grupper efter hur 
stor förbättringspotentialen är.  

Nästa steg är att analysera de utvalda aktiviteterna och processerna och se vil-
ka förbättringar som kan göras. För att kunna göra detta måste företagen veta 



ABM – Activity Based Management 

 71

vad som driver kostnaderna. För att kunna påverka och förbättra aktiviteterna 
är det viktigt att medarbetarna är medvetna om vilka kostnadsdrivarna är för 
att förbättringar ska kunna genomföras. Detta håller vi med om. Det visade sig 
att medvetenheten i våra fallföretag var stor i samtliga fall, och företagen an-
såg i likhet med teorin att det är mycket viktigt att medvetenheten finns och är 
hög. De ansåg att tankesättet fanns i hela företaget, vilket underlättar deras 
arbete med att förbättra aktiviteterna och dess utförande. Ett exempel på en 
förbättring som samtliga fallföretag har genomfört i det operationella arbetet 
är effektiviseringar i lagerhanteringen. ABM synliggör aktiviteterna, och sam-
banden dem mellan. Denna information tillsammans med analyser av vilka 
lageraktiviteter som olika produkter och kunder ger upphov till gör att företa-
get enklare kan se hur lagret ska organiseras. Ytterligare ett exempel på ett 
område där företagen har genomfört förändringar är arbetssättet gentemot sina 
kunder. Några av fallföretagen arbetar med kund- och mässbesök, vilka blev 
granskade i aktivitetsanalysen och förändrades på grund av den nya informa-
tionen som kom fram om vad dessa aktiviteter egentligen kostar.  

Det ovan beskrivna anser vi är två tydliga exempel där ABM och aktivitets-
synsättet är ett mycket bra hjälpmedel för att effektiviseringsmöjligheter ska 
kunna upptäckas och därmed möjliggöra förbättringsåtgärder. De allra flesta 
företag har någon form av lagerhantering och vi tror att mycket pengar kan 
sparas om det organiseras och struktureras på bästa möjliga sätt. Även sättet 
företagen bearbetar sina kunder på tror vi är aktiviteter där mycket pengar kan 
sparas. Exempelvis kartlade ett av fallföretagen antal kundbesök per kund. Re-
sultatet av detta blev att kundbesöken minskades men försäljningen låg fortfa-
rande kvar på samma nivå. Kunderna uppskattade en tätare telefonkontakt 
istället för sporadiska besök. Slutresultatet blev således att de hade upptäckt 
och eliminerat onödiga kundbesök. Detta tror vi är något som många företag 
kan ha nytta av då alla företag bearbetar sina kunder på ett eller annat sätt. Fö-
retagen kan således se vilka kundaktiviteter som faktiskt skapar värde för både 
kunden och dem själva samt vilka som bidrar mindre till kundvärdet. 

Benchmarking, intern och extern, är ett användbart verktyg för att utvärdera 
hur pass väl aktiviteterna utförs. Intern benchmarking kan göras exempelvis 
mellan liknande aktiviteter. Andra företag kan vara ett jämföringsobjekt under 
förbättringsprocessen och leda till att företaget sparar både tid och pengar ge-
nom att undvika misstag som andra har gjort. Samtliga fallföretag använder 
sig av funktionsinriktad benchmarking, antingen intern eller extern eller båda. 
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Två av företagen besöker andra företag och studerar hur de arbetar med olika 
områden, till exempel lagerhantering. Intern benchmarking förekommer hos 
tre av företagen genom jämförelser av liknande funktioner och aktiviteter. 
Dock är kopplingen mellan benchmarking och ABM hos fallföretagen mer 
märkbar genom att de nu kan gå djupare och granska enskilda aktiviteter. 
Benchmarking verkar dock främst utföras mellan funktioner, jämförbart med 
exempelvis en huvudaktivitet eller en process. Vi tror att ABM och bench-
marking är en bra kombination att använda för att upptäcka förbättringsmöj-
ligheter och samtidigt kunna se vad för slags förbättringar som kan genomfö-
ras. Detta då ABM synliggör de enskilda aktiviteterna och förenklar jämförel-
ser dem emellan. Det borde även vara enklare att hitta jämförbara aktiviteter i 
och med att aktiviteterna är nedbrutna till en lägre nivå än vad kostnadsställen 
oftast är.  
 
Ett viktigt steg när åtgärder har vidtagits är själva uppföljningen av hur resul-
tatet blev. Denna skiljer sig åt mellan företagen. Cewe och Fresh gör årliga 
uppföljningar medan Elektroskandia följer upp varje tertial och Micki vid den 
tidpunkt då åtgärden enligt plan ska vara vidtagen. Dessa skillnader hänför sig 
till de olika arbetssätt som företagen har. Enligt oss torde detta inte medföra 
några större skillnader vad gäller kvaliteten på arbetet och dess uppföljning 
utan istället enbart vara en anpassning till det arbetssätt ett visst företag har. 
Det viktiga är istället att en uppföljning görs. Detta då en utebliven uppfölj-
ning medför att företaget inte vet hur utfallet av vidtagna åtgärder har blivit 
och därmed få det svårt att ta nästa steg i förbättringsprocessen på grund av att 
de inte vet hur utvecklingen har skett. 
 
ABM och den aktivitetsinformation det ger tror vi fungerar mycket bra med 
ett arbetssätt liknande den processtyrning som här beskrivits. Värdefull infor-
mation kan bli synliggjord med aktivitetssynsättet och därmed kunna komma 
till användning för att förbättringar ska kunna komma till stånd i aktiviteter 
och processer som företaget har. I Innes & Mitchelles undersökning var det 57 
% som använde aktivitetsinformation till att utvärdera aktiviteterna för att 
kunna göra förbättringar och i Swensons undersökning använde hela 92 % ak-
tivitetsinformation till att förbättra företagets processer. Av våra fallföretag 
använder sig såväl de producerande företagen som grossisten av detta arbets-
sätt i det operationella arbetet. Enligt vår mening visar detta på att processtyr-
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ningstillämpningen av ABM är ett av de främsta användningsområden för ak-
tivitetsin-formation som underlag vid beslutsfattande. 
 

•  Vi anser att processtyrning är ett område där aktivitetsinformationen 
kan komma till användning i stor utsträckning som underlag vid be-
slutsfattande. 

 

5.2 Outsourcing 
Enligt kapitel 3 är rätt kostnadsinformation viktig vid outsourcing för att kun-
na avgöra om det blir billigare att tillverka själv eller att lägga ut tillverkning-
en på en leverantör. Det är viktigt att analysera vilka kostnader som faller bort 
och vilka som tillkommer för att kunna ta rätt beslut. Med ett aktivitetssynsätt 
blir det lättare att spåra dessa kostnader, vilket leder till att beslut om eventuell 
outsourcing blir lättare. Detta då ABM synliggör vilka aktiviteter runt outso-
urcingen som påverkas av om tillverkningen sker i den egna produktionen el-
ler hos en leverantör. Ett av fallföretagen upptäckte, som en följd av införan-
det av ABC och ABM, att den egna produktionen var mer lönsam än de tidi-
gare trott. Detta på grund av att aktiviteter som påverkades av outsourcingen 
blev mer synliga och de insåg därmed att outsourcingen var mer kostsam än 
de trodde. Övriga fallföretag använde sig också av outsourcing. De anser dock 
inte att ABC och ABM i någon större grad har påverkat de beslut som tagits, 
förutom den förbättring av kalkylen som skett. Vi tror att aktivitetsinformation 
kan vara till nytta vid beslut om outsourcing, dock förutsatt att det är en större 
del som outsourcas. Detta då aktiviteterna runt outsourcingen kan föra med sig 
stora kostnader, vilka eventuellt kan reduceras genom förbättringar som kan 
synliggöras med aktivitetssynsättet.  

Utifrån fallföretagen i denna undersökning kan vi således inte säga att outso-
urcing är ett område där ABM och aktivitetsinformation används som besluts-
underlag i någon större utsträckning. Inte heller de i teorin presenterade under-
sökningarna visar på detta. I Swensons undersökning var det enbart 24 % som 
använde aktivitetsinformation som underlag till outsourcingbeslut. Vi tror att 
det snarare är själva ABC-kalkylen som här kan vara till stor användning. Ak-
tivitetsperspektivet kommer dock troligtvis till användning indirekt genom 
synliggörandet av vilka aktiviteter och processer som nyttjas och påverkas i 
och med outsourcingen. 
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•  Vi anser att outsourcing är ett område där aktivitetsinformation inte 
kommer till någon direkt användning som beslutsunderlag, utan istället 
indirekt genom synliggörandet av aktiviteter runt omkring outsourcing-
en. 

 

5.3 Produktutveckling 
En vanlig metod för att hålla produktens kostnader nere under utvecklingspro-
cessen är target costing. Detta är något som samtliga fallföretag använder sig 
av då de utgår från ett fiktivt pris och sedan sätter ett tak för kostnaden. De ser 
dock inte någon större användning av ABM inom produktutvecklingen mer än 
att aktivitetssynsättet synliggör vad aktiviteterna faktiskt kostar och att det kan 
starta diskussioner om varför vissa aktiviteter utförs. Även vi tror att ABM 
inte kan vara till någon stor nytta inom produktutvecklingen då arbetssättet till 
stor del skiljer sig från den vanliga produktionen. Arbetet måste till viss del 
ske genom experiment och tester, varför dessa aktiviteter inte kan styras på 
samma sätt. Det kan även vara svårt att göra förbättringar och effektiviseringar 
då de ofta kanske inte kan genomföras förrän företagen har färdigutvecklat 
produkten, lärt sig att ta fram produkten eller bestämt sig för att ta in produk-
ten i sitt sortiment.  

Det kan dock, som två av fallföretagen sa, vara viktigt att kunna ta tillvara er-
farenhet från tidigare projekt när nya utvecklingsprojekt ska påbörjas. Detta 
för att tidigare gjorda misstag ska kunna undvikas. Detta beskrivs i teorin och 
är en likhet mellan den och empirin. Enligt Cewe kan detta bli särkilt påtagligt 
i utvecklingen av nya generationer av redan existerande produkter där de re-
dan har viss kunskap om hur produkten kommer att fungera och vad den 
kommer att kräva bland annat i form av resurser under dess produktion. Även 
vi tror att det sedan tidigare måste finnas någon form av liknande aktiviteter, 
såsom vid vidareutvecklingen av existerande produkter, för att utifrån ett akti-
vitetsperspektiv kunna styra de aktiviteter och processer som finns inom pro-
duktutvecklingen på ett effektivt sätt. Dock är det enligt Swensons undersök-
ning 48 % som använder aktivitetsinformation till att stödja produktutveck-
lingsbeslut. Vi tror dock att detta är ett område där företagen inte i första hand 
använder sig av aktivitetsinformation som beslutsunderlag.   
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•  Vi anser att produktutveckling är ett område där aktivitetsinformation 
inte används som beslutsunderlag i någon större utsträckning. 

 

5.4 Prissättning och produktmix 
Det är viktigt att ha rätt pris på företagets produkter för att kunna uppnå en bra 
lönsamhet. ABC och ABM kan bidra till detta genom att aktiviteternas kost-
nader synliggörs och därmed blir kalkylerna mer rättvisande. Ett av fallföreta-
gen justerar priset efter den servicegrad som kunden kräver. Detta är en följd 
av att de införde ABC och ABM och därmed blev medvetna om vad varje en-
skild aktivitet kostar. Ett annat exempel är att ett av företagen använder olika 
prisnivåer beroende på vilken volym kunden köper. Även detta är en följd av 
att ABC och ABM infördes. Detta är således en likhet med teorin. Dock måste 
hänsyn tas till om det skulle innebära merarbete, och i så fall vilka kostnader 
det skulle medföra. Detta för att inte de tillkomna kostnaderna ska bli högre än 
nyttan. Vi tror dock att om ett företag har ett väl strukturerat arbetssätt för hur 
inkommande ordrar behandlas kommer nyttan att bli större än den tillkomna 
kostnaden på grund av att det då blir lättare att införa eventuella förändringar 
av arbetssättet. Två av fallföretagen använder aktivitetssynsättet till prissätt-
ningen och vi tror att det kan vara ett område där aktivitetssynsättet kan kom-
ma till nytta genom att priset kan anpassas till varje enskild kund och den 
krävda servicenivån samt efter vilken volym ordern har. 
  
Information som ligger till grund för prissättningen kan användas som under-
lag vid strategiska beslut rörande det sortiment som kunderna erbjuds. Genom 
att produkters lönsamhet synliggörs kan det föranleda förändringar eller en 
renodling av företagets produktmix. Det finns en rad olika åtgärder att välja 
mellan när företaget vill försöka förbättra produkternas lönsamhet, till exem-
pel införa nya priser, byta till substitutprodukter, designa om produkten eller 
kanske helt enkelt ta bort produkten ur sortimentet. De åtgärder våra fallföre-
tag har vidtagit rör främst prisändringar, ändringar i produktsortiment samt 
förändringar i företagets aktiviteter för att sänka kostnaden och tidsåtgången. 
Ett tydligt exempel på förändringar i aktiviteterna var när Fresh förändrade 
monteringen av en produkt och därmed fick ner monteringstiden till en tredje-
del och produktionskostnaden minskades med 50 %. Detta gjorde att de kunde 
ha kvar det tidigare försäljningspriset. Även de övriga fallföretagen använder 
ABM och aktivitetsinformation för att på detta sätt kunna analysera och för-
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ändra företagets aktiviteter. Elektroskandia skiljer sig dock åt då de inte har 
någon egen tillverkning, men de analyserar de aktiviteter de har för att kunna 
utforma aktiviteterna på bästa sätt. Enligt Swensons undersökning är det 72 % 
som använder aktivitetsinformation som underlag för prissättnings- och pro-
duktmixbeslut. Med ledning av det ovan nämnda anser vi att aktivitetssynsät-
tet kan komma till användning inom detta område genom att aktivitetsinfor-
mation används för att analysera aktiviteter och processer på sätt som rör före-
tagets produktmix.  
 

•  Vi anser att pris- och produktmixbeslut är ett område där aktivitetsin-
formation används som beslutsunderlag och kan komma till stor nytta. 

 

5.5 Kundlönsamhet 
För att kunna skilja de lönsamma kunderna från de olönsamma är ABC ett bra 
verktyg att använda, enligt kapitel 3. Dessa analyser ger ofta intressant infor-
mation då det inte är ovanligt att de största kunderna visar sig vara antingen de 
mest eller de minst lönsamma. Intressant information kan även erhållas genom 
att gå vidare och analysera hela kundsegment eller marknader. Analyserna kan 
leda till att åtgärder vidtas som kan leda till att antingen kundens inköpsbete-
ende eller säljarnas arbetssätt förändras. Våra fallföretag gör alla lönsamhets-
analyser på sina kunder. Dock gör Cewe idag dessa analyser med hjälp av tra-
ditionella kalkyler, men ska i framtiden börja använda ABC-kalkyler till detta 
då de tror att det kommer leda till att bättre och mer underbyggda beslut kan 
fattas.  

De övriga företagen har på grund av lönsamhetsanalyserna vidtagit åtgärder 
för att försöka få de olönsamma kunderna lönsamma, men även för att få de 
lönsamma kunderna än mer lönsamma. Dessa åtgärder har bland annat blivit 
vidtagna på grund av att företagen med hjälp av kundanalyserna har lär sig hur 
en lönsam kund ser ut, vilket är mycket värdefull information. Gemensamt för 
de vidtagna åtgärderna hos företagen är att de bland annat försöker ändra kun-
dernas inköpsbeteenden genom att exempelvis införa olika priser för olika 
volymer så att kunderna samlar ihop sina inköp på ett bättre sätt. De granskar 
även de enskilda aktiviteterna för att se om det går att reducera användandet 
av dem eller omorganisera dem för att öka effektiviteten. Ett av företagen har 
som en följd av aktivitetsanalysen exempelvis arbetat bort en del av kundbe-
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söken och i högre grad övergått till telefonbearbetning, vilket har minskat de-
ras kostnader. Ett annat av fallföretagen gjorde som en omfördelning av re-
sursanvändningen på de olika kunderna. Detta var en följd av en analys av vil-
ka aktiviteter kunderna tog i anspråk. Således är det även här en stor fokuse-
ring på aktiviteter, precis som i granskningen av produkternas lönsamhet samt 
i processtyrningen. Vi tror att ABM och aktivitetsinformation kan komma till 
stor nytta inom detta område, precis som med produkternas lönsamhet. Det 
borde gå att göra stora kostnadsbesparingar samtidigt som företaget kan bli 
effektivare i sitt arbetssätt. Ökad effektivitet i bearbetningen av kunderna kan 
bland annat uppnås genom att exempelvis EDI eller en webblösning införs 
gentemot kunderna. Detta använder sig även våra fallföretag av och använd-
ningen har blivit större efter att ABM har införts.  

Efter att ett företag har analyserat enskilda kunder kan de gå vidare och analy-
sera hela kundgrupper eller kundsegment. Här finns ingen stor likhet mellan 
teori och empiri då enbart ett av fallföretagen har tagit detta steg genom att 
skilja på detaljister och grossister. De kom fram till att de hellre har ett fåtal 
stora kunder istället för många små kunder på grund av den lönsamhet som 
respektive kundgrupp medför. Om ett företag har flera kundgrupper tror vi att 
en analys av kundgrupperna kan vara till nytta för att få en bättre överblick av 
hur de bidrar till den totala lönsamheten. Det kan vara ett stöd för företaget att 
veta vilka kunder de främst ska rikta in sig på om det finns stora skillnader 
mellan grupperna, samt få kunskap om förbättringar som kan göras för att 
bland annat öka lönsamheten hos vissa kunder. Dock tror vi att en del av den-
na information eventuellt kommer fram redan i analyserna av de enskilda 
kunderna, varför det troligtvis inte är nödvändigt för alla företag att göra en 
mer djupgående analys. 

En indelning eller kategorisering kan även göras av kunderna efter bland annat 
deras lönsamhet. Även här är likheten mellan teori och empiri liten då det en-
bart är ett av fallföretagen som gjort detta. De kategoriserar kunderna efter 
lönsamhet, och sorterar därefter in dem i olika grupper beroende på lönsam-
het, storlek, förbättringspotential och så vidare. Detta i likhet med figur 5 i 
kapitel 3 som delar in kunderna efter lönsamhet. Efter denna kategorisering 
kan de sedan gå vidare och analysera om de ska utveckla eller avveckla de 
kunder som visar en dålig lönsamhet. Vi tror att detta kan underlätta för ett 
företag när de gör kundanalyserna, kanske främst i större företag som har ett 
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större antal kunder. Detta då det blir mer överskådligt att urskilja skillnaderna 
mellan kunderna. 
 
Även säljarnas beteende har i fallföretagen påverkats av lönsamhetsanalyserna 
genom att de bland annat i större utsträckning försöker att sälja de produkter 
som visat sig vara mer lönsamma, samt att de försöker sälja större volymer 
istället för att ta många lågvolymsordrar. Även planeringen av kundbesök kan 
bli bättre då de är mer medvetna om aktiviteterna i sig och de kostnader de för 
med sig. Vi tror att det är mycket viktigt att säljarnas medvetenhet blir högre 
vad gäller vilket sortiment de försöker sälja mest. Detta då det kan påverka 
hela företaget och dess lönsamhet. Även deras kostnadsmedvetenhet i förhål-
lande till de kundaktiviteter de utför är mycket viktigt ur detta perspektiv. Just 
företagens säljfunktioner är viktigt då det är de som har kontakten med kun-
derna och till viss del kan styra dem vad gäller valet av produkt samt antal för-
säljningstillfällen och därmed varje beställningsvolym.  
 
Vi anser att den aktivitetsinformation som aktivitetssynsättet ger, fungerar 
mycket bra som ett hjälpmedel vid beslut som rör företagets kunder och de 
aktiviteter som är kopplade till kunderna. Även här kan värdefull information 
bli synliggjord med aktivitetssynsättet som utgångspunkt, vilken kan komma 
till användning vid exempelvis situationer där kundaktiviteter kan förändras 
eller rationaliseras. Aktivitetsinformationen kan användas som underlag både 
när operationella och strategiska beslut ska fattas. Även här anser vi att det är 
ett av de främsta användningsområden för ABM och dess aktivitetsinforma-
tion.  
 

•  Vi anser att kundlönsamhet är ett område där aktivitetsinformation till 
stor del används som beslutsunderlag och kan vara till stor nytta.  

5.6 Leverantörslönsamhet 
I relationen mellan företaget och dess leverantörer kan aktivitetssynsättet hjäl-
pa företaget att välja och utvärdera leverantörerna utifrån den totala kostnad 
som de ger upphov till. Exempel på dessa kostnader kan röra beställning, mot-
tagande, lager och fakturabetalningar. Här kan en koppling dras till de outso-
urcingbeslut ett av fallföretagen tagit. De upptäckte att de nyss nämnda kost-
naderna var större än de trodde och därmed var outsourcingen inte längre lika 
lönsam. Dock använder de sig inte av aktivitetsinformation för att analysera 
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samtliga leverantörers lönsamhet, utan det är just i den specifika outsourcing-
situationen.  

Av fallföretagen är det enbart Elektroskandia som gör lönsamhetsanalyser på 
samtliga leverantörer. Utifrån dessa analyser beslutar de om olika åtgärder. 
Om åtgärderna gagnar både dem själva och dess leverantörer delar de på 
vinsten och en ”win win situation” uppstår. De övriga fallföretagen synar ock-
så sina leverantörer, dock ur andra perspektiv. Anledningen till denna skillnad 
tror vi är att Elektroskandia är grossist medan de övriga är producerande före-
tag. Vi tror att en grossist är beroende av sina leverantörer på ett annat sätt. 
Detta på grund av att de inte har en egen tillverkning, utan istället köper in 
färdiga produkter. Det borde vara större skillnad mellan färdiga produkter från 
olika leverantörer med avseende på bland annat pris och kvalitet, än vad de är 
på enskilda komponenter som producerande företag köper in till sin egen pro-
duktion. Det blir av denna anledning även viktigt för grossister, liksom hos 
andra slags företag, att ha en närmare relation till sina leverantörer där ett 
samarbete kan leda till förbättringar för båda parter. Detta märks också hos 
Elektroskandia där 8,5 % av leverantörerna står för cirka 92 % av den totala 
inköpsvolymen, samt att vinster från vidtagna åtgärder delas mellan dem och 
leverantörerna. Med anledning av det ovan sagda tror vi inte att leverantörs-
lönsamhet ur ett ABM- och aktivitetsperspektiv är ett av de främsta använd-
ningsområdena för producerande företag.  

•  Vi anser att leverantörslönsamhet är ett område där aktivitetsinforma-
tion inte kommer till användning som beslutsunderlag i någon större ut-
sträckning.  

 

5.7 Påverkan på försäljningsstrategin 
När det gäller lönsamhetsanalysernas påverkan på försäljningsstrategin har 
fallföretagen olika åsikter. Ett av dem ser försäljningsstrategin som så pass 
överordnad att enskilda lönsamhetsanalyser inte har någon påverkan. De anser 
istället att ABC-analysen är ett hjälpmedel när det gäller att kunna hålla stra-
tegierna. Detta medan ett annat företag anser att dessa analyser faktiskt har 
påverkat deras strategi då de har förändrat sitt produktsortiment samt börjat 
fokusera mer på vissa kunder och även till viss del förändrat sitt arbetssätt mot 
kunderna. Grossisten anser att analyserna på längre sikt har en inverkan på 
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försäljningsstrategin då aktivitetsinformationen enligt dem är ett mycket bra 
beslutsunderlag för om de ska avveckla eller utveckla produkter och kunder 
som visar en dålig lönsamhet.  

Anledningen till att åsikterna går isär tror vi delvis kan bero på att de har olika 
definitioner på vad en strategi är; hur pass övergripande den är, detaljnivå 
samt över hur lång tidsperiod den sträcker sig. Vi tror inte att enskilda föränd-
ringar i exempelvis produktsortimentet har någon större påverkan på försälj-
ningsstrategin. Dock tror vi, precis som grossisten, att lönsamhetsanalyserna 
på längre sikt kan påverka strategin. Detta då företaget med tiden kan komma 
att ändra sitt fokus vad gäller vilka produkter de ska sälja samt vilka kunder de 
riktar sig till. Vi anser inte att ABM och aktivitetssynsättet i sig har någon 
större direkt inverkan på försäljningsstrategin. Dock tror vi att det indirekt kan 
påverka strategin, exempelvis genom lönsamhetsanalyser av produkter och 
kunder som grundar sig i ett aktivitetsperspektiv.  

•  Vi anser inte att aktivitetsinformation har någon direkt påverkan på för-
säljningsstrategin, dock indirekt genom olika analyser som görs på pro-
dukter och kunder. Den påverkan som finns anser vi sker på längre sikt. 

 

5.8 Precisering av ABM-begreppet 
Som vi tidigare har nämnt i det teoretiska kapitlet finns det ingen allmänt ve-
dertagen definition av ABM-begreppet i litteraturen. Det som är gemensamt i 
de olika definitionerna är fokuseringen på att analysera och styra aktiviteter 
och processer, vilket nog enligt teorin får sägas vara det främsta användnings-
området för ABM och aktivitetsinformationen. Ytterligare en aspekt som skil-
jer sig åt i de olika definitionerna i litteraturen är om ABM kan anses vara ett 
strukturerat system där ABC, ABB och ABA ska ingå, eller om det är själva 
aktivitetstankesättet och användandet av aktivitetsinformation som definierar 
ABM.  
 
De fallföretag vi har studerat har alla gemensamt att de ser ABM som ett verk-
tyg för att kunna synliggöra företagets aktiviteter och processer och därefter 
kunna ta beslut om att vidta diverse förbättringsåtgärder. Detta för att kunna 
öka företagets lönsamhet. De anser även att kundperspektivet är viktigt att ha 
med sig i arbetet med aktiviteter och processer då det är viktigt att vara med-
veten om vad som skapar värde för kunden. Detta anser vi stämma relativt bra 
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överens med litteraturen. Dock med det undantaget att företagen pekar på att 
det i slutändan är ett verktyg för att öka företagets lönsamhet. Vi anser inte att 
det är fel att ha med lönsamhetsperspektivet i en definition då en verksamhets-
styrningsmodell är så pass övergripande och har som ett slutligt syfte att fak-
tiskt skapa en bättre lönsamhet för företaget. Inget av fallföretagen gör någon 
åtskillnad mellan strategiska och operationella arbetsområden när det gäller 
ABM, vilket å andra sidan teorin gör. Detta är en stor skillnad och vi anser att 
gränsen mellan strategiska och operationella områden i detta fall är otydlig. 
Detta då ett område kan klassas som strategiskt respektive operationellt bero-
ende på hur ett företag arbetar med det. Det kan vara så att övergripande be-
slut kan anses vara strategiska medan åtgärder i sin tur kan ses som operatio-
nella.   
 
Fallföretagens målsättningar med ABM är sammankopplade med deras defini-
tioner av ABM. Fallföretagens mål har i stort varit att kunna genomföra för-
bättringar som skapar värde för kunden och för dem själva genom identifie-
ring av aktiviteter och processer. Även att veta var fokus bör vara är en viktig 
del för att bättre kunna prioritera resursanvändningen. Även här är det långsik-
tiga syftet att kunna skapa en bättre lönsamhet. Vi anser att det är en naturlig 
följd att målsättningen hänger ihop med definitionen, då det är målsättningen 
som styr arbetet med ABM och definitionen avspeglar hur företaget praktiskt 
arbetar med verktyget. Återigen anser vi att fallföretagens resonemang över-
ensstämmer relativt väl med litteraturen, och vi kan konstatera att det är i den-
na riktning som en närmare precisering av ABM-begreppet kommer att vara. 
 
På fallföretagen intervjuade vi personer på olika nivåer med olika befattning-
ar. Det visade sig att definitionerna av ABM skiljer sig åt beroende på vilken 
nivå i företaget personen ifråga arbetar. Personer på högre nivå i företagen ser 
ABM som en övergripande modell medan personer längre ner i organisationen 
ser det ur ett perspektiv som mer speglar deras arbetsområde. Detta tror vi är 
en naturlig följd då alla anställda på företaget inte har varit involverade i ar-
betssättet från början.  De personer som praktiskt har detta arbetssätt är även 
mer inriktade på sitt arbetsområde, vilket vi tror leder till att de exemplifierar 
definitionen med det de själva arbetar med. Exempelvis är säljarna på Micki 
inte involverade i att ta fram informationen. De blir istället efter hand informe-
rade av de som tagit fram informationen och använder sig sedan av den i sitt 
arbete. Vi anser dock att en definition av ABM bör vara av mer övergripande 
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karaktär och inte vara exemplifierande för olika eventuella användningsområ-
den. Detta då ABM inte bör styras av vissa situationer där aktivitetssynsättet 
är användbart, utan det bör kunna anpassas efter det specifika företaget och 
dess unika behov. 
 
Fallföretagen har vidare gemensamt att de anser att det är själva tankesättet 
som ABM för med sig som är det viktigaste, även om vissa av dem har ett re-
lativt strukturerat system kring arbetssättet. Detta stämmer överens med hur vi 
ser på ABM. Vi anser att ett företag kan ha aktivitetssynsättet och arbeta med 
aktivitetsinformation för att styra aktiviteter och processer, utan att det krävs 
ett strukturerat system med budgetering och redovisning utifrån samma per-
spektiv. Detta tror vi dock förutsätter att de anställda på företaget är väl insatta 
i arbetssättet för att de utan ett strukturerat system ska kunna ha en bra kon-
troll över det som utifrån aktivitetssynsättet sker i företaget. Fresh och Micki 
använder sig inte av ABB eller ABA. Vi tror dock att det kan fungera bra för 
dem då dessa företag är lite mindre och lättare att få en överblick av. Av de 
övriga två fallföretagen använde sig Cewe av ABB och Elektroskandia av in-
tern ABA. Dessa företag är lite större, vilket vi tror är anledningen till att de 
måste ha ett mer strukturerat system. ABB och ABA tror vi kan vara bra 
hjälpmedel vid styrningen av aktiviteter och processer då de ytterligare kan 
öka företagets medvetenhet samt svart på vitt visar var förbättringar bör göras 
samt hur resultatet av vidtagna förbättringsåtgärder har blivit. 
 
Utifrån det ovan sagda skulle vi, utifrån ett producerande företags perspektiv, 
närmare precisera ABM-begreppet såsom: 
 

”Användningen av aktivitetsinformation som stöd för beslut vilka 
handlar om att säkerställa företagets lönsamhet samt att synliggöra 
aktiviteter och processer och därigenom möjliggöra förbättringar.”  

 
Det som i vår precisering av ABM-begreppet skiljer sig från den senare av de 
två definitionerna i kapitel 3 är således att vi inte anser att ABM behöver ha 
ett strukturerat system bestående av ABC, ABB och ABA. Det kan dock vara 
ett komplement till arbetet med aktivitetsinformationen. 



ABM – Activity Based Management 

 83

6 Avslutning 
 

Detta kapitel kommer vara av reflekterande karaktär vad gäller användandet 
av aktivitetsinformation och ABM-begreppet. 
 
Efter att ha både teoretiskt och empiriskt studerat ABM och användandet av 
aktivitetsinformation så anser vi att det för med sig många fördelar att använda 
detta arbetssätt. Det synliggör aktiviteter och processer och sambanden dem 
emellan, vilket gör att förändringsmöjligheter som annars kanske inte hade 
blivit uppdagade nu blir synliggjorda. Detta kan i sin tur att leda till att företa-
gets lönsamhet på längre sikt kommer att förbättras. 
 
Aktivitetsinformationen anser vi främst är användbar i situationer som rör för-
ändringar i det operationella arbetet genom processtyrning, pris- och produkt-
mix samt kundlönsamhet. Förändringar inom dessa områden kan gälla effekti-
vitets- och produktivitetsökningar samt förändringar i pris, sortiment och fo-
kusering på olika kunder. Detta kan således som ovan nämnts att på längre sikt 
leda till en lönsamhetsförbättring.  
 
En anledning till att aktivitetsinformation inte används inom fler områden 
skulle kunna vara att det är problematiskt att ta fram informationen då det är 
många olika aktivitetskostnader som ska tas fram och därefter fördelas. Detta 
speglas hos våra fallföretag som inte har kommit så långt med implemente-
ringen av aktivitetsinformation som en naturlig del av det ekonomiska styrsys-
temet. En eventuell lösning på detta problem skulle kunna vara att utifrån ak-
tivitetsinformation enbart göra enklare kalkyler eller budgetar som tjänar som 
ett komplement till traditionell ekonomisk information.  
 
En studie som denna anser vi kan komma till nytta för företag som funderar på 
eller precis har börjat arbeta med ABM och aktivitetssynsättet då de kan få 
vägledning gällande inom vilka områden denna sorts information är mest an-
vändbar. Det kan vara bra för ett företag att i början använda arbetssättet inom 
ett fåtal områden där det på förhand vet att aktivitetsinformationen har funge-
rat på ett bra sätt som hjälpmedel hos andra företag med liknande arbetssätt. 
Vi tror att när ett företag har blivit vant vid detta arbetssätt kan det gå vidare 
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och anpassa aktivitetsinformationen till andra användningsområden än de som 
vi i denna studie har kommit fram till är de mest lämpade. 
 
När det gäller en närmare precisering av ABM-begreppet har vi kommit fram 
till följande: 
 

 ”Användningen av aktivitetsinformation som stöd för beslut vilka 
handlar om att säkerställa företagets lönsamhet samt att synliggöra 
aktiviteter och processer och därigenom möjliggöra förbättringar.”  

 
En aspekt som inte återspeglas i denna precisering är åtskillnaden mellan stra-
tegisk och operationell ABM. Detta var ett medvetet val då vi anser att grän-
sen dem emellan är oklar och eventuellt skulle kunna leda till förvirring hos 
företag gällande vilka områden som är strategiska respektive operationella.  
 
Vi anser att vår precisering av ABM-begreppet fyller en lucka som finns i 
ABM-litteraturen på grund av att det inte finns någon allmänt vedertagen de-
finition av begreppet. Detta grundar vi på att vi har studerat mycket litteratur 
inom området samt hur företag som använder sig av ABM ser på detta be-
grepp. Dock anser vi att det behövs mer forskning inom området genom en 
större undersökning då vår studie inte är en totalstudie. Detta för att alla 
aspekter som finns vad gäller begreppet ska bli synliggjorda och en definition 
som blir mer allmänt vedertagen ska kunna definieras.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 

1. Hur definierar ni activity-based management (ABM) med avseende på aktivitets-
begreppet? 

2. Anser ni att ABM är ett system där activity-based costing, activity-based budgeting och 
activity-based accounting ska ingå eller är det enbart användandet av aktivitetsinformatio-
nen som är ABM?  

3. Vad är er målsättning med ABM?  

4. Använder ni er av aktivitetssynsättet inom budgeteringen, i så fall hur?  

5. Vilka förbättringar har activity-based budgeting medfört?  

6. Använder ni er av aktivitetssynsättet inom redovisningen, i så fall hur?  

7. Vilka förbättringar har activity-based accounting medfört?  

 

8. Använder ni er av aktivitetsinformation i det operationella arbetet på företaget? 

9. Har ni gjort en aktivitetsanalys?  

10. Hur kategoriserar ni aktiviteterna?  

11. Hur går ni tillväga för att identifiera de delar inom det operationella arbetet som har en 
förbättringspotential? 

12. Hur använder ni er av den information som aktivitetsanalysen ger?  

13. Använder ni er av aktivitetsinformation i produktutvecklingsprocesser, i så fall hur? 

14. Hur gör ni för att följa upp de åtgärder ni har vidtagit?  

 

15. Använder ni er av aktivitetsinformation i det strategiska arbetet? 

16. Om det visar sig att det finns olönsamma produkter, kunder eller leverantörer, hur går ni 
tillväga för att lösa problemet?  
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17. Hur påverkar lönsamhetsanalyser er försäljningsstrategi samt den produkt-, kund- och 
leverantörsmix ni har? 

18. Har aktivitetsinformationen fungerat som hjälpmedel vid beslutsfattande som det var 
tänkt från början? 

19. Ha det tillkommit situationer utöver de planerade där ni använder aktivitetsinformation 
som beslutsunderlag?  

 
 
 


