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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Företag av idag ingår i allt större utsträckning i någon form av samarbete för att på så vis 

skapa sig konkurrensfördelar på marknaden, en av dessa samarbetsformer går under 

beteckningen Supply Chain Management. Hur styrningen i denna typ av relation bör se ut är 

ett relativt outforskat ämne, dock finns det i dagens forskningsdebatt flera forskare som 

förespråkar ABC-kalkylering som ett lämpligt styrinstrument för denna typ av relationer. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl den pågående forskningsdebatten gällande 

användandet av ABC som styrverktyg inom SCM överensstämmer med befintlig teoribildning 

inom de respektive forskningsområdena. 

 

Genomförande 

Studien tar sin utgångspunkt i litteraturen, med detta avses att den empiri som studeras består 

av publicerade artiklar i den aktuella debatten. Informationen ställs sedan i relation till den 

existerande teoribildningen inom ABC respektive SCM. 

 

Slutsats 

De resultat som framkommer ur studien visar på att den aktuella debatten i vissa avseenden 

har rätt i de positiva effekter ett ABC-system skulle kunna generera inom SCM. Men vad 

studien huvudsakligen kommer fram till är att det i forskningsdebatten saknas en ordentlig 

problematisering av ämnet, vilket enligt oss också förklarar den övervägande positiva syn som 

föreligger till användandet av ABC inom SCM. 

 
 
 

     





 
 
 

Abstract 
 

Background:  

Companies of today commonly search to gain competitive advantages throughout different 

forms of co-operation, one of which is referred to as Supply Chain Management. Although 

little research has been assigned to the topic of how to manage and control this type of 

relation, lately a growing number of academics has been arguing that ABC is an appropriate 

mean of controlling this type of relationships. 

 

Purpose:  

The purpose of this thesis is to investigate to what degree the ongoing debate on the use of 

ABC as a mean of control within SCM correspond to the present theories related to ABC and 

SCM respectively. 

 

Research method:  

The thesis takes it’s starting point within the literature, meaning that the empirical information 

consists of published articles in the ongoing debate. This information is put in relation to the 

original theories concerning both topics. 

 

Conclusions: 

The results shown in the thesis in some content agrees with the ongoing debate referring to 

the positive aspects that could result from using ABC as a mean of control within SCM. 

However the main result of the study is the discovery of a lack of discussion concerning the 

problems that implementing ABC within SCM might implicate, a fact that we believe 

contributes to the mainly positive view on using ABC within Supply Chain Management. 

 
 
 

     





 
 
 

Förord 
 

Vi vill i detta förord ta tillfället i akt att visa vår tacksamhet till de personer som hjälpt oss 

under uppsatsen utformning. Först och främst vill vi tack vår handledare Jörgen Dahlgren för 

dennes engagemang och stöd, vidare vill vi även tacka våra uppsatskollegor för intressanta 

infallsvinklar och synpunkter. Utan er hade vi aldrig kunnat presentera denna i vår mening 

mycket intressanta uppsats. 

 

 

Linköping, 9 januari 2006 

 

 

 

Jonas Dahl     Jesper Porelius 

 

 

 
 

     





 
 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING......................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 3 
1.2 PROBLEMFORMULERING................................................................................................................................ 4 
1.3 SYFTE............................................................................................................................................................ 5 

2. METOD................................................................................................................................. 7 

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT........................................................................................................... 7 
2.2 VETENSKAPLIG METOD ................................................................................................................................. 8 

2.2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ undersökning........................................................................................... 8 
2.2.2 Slutledningsmetod................................................................................................................................. 9 
2.2.3 Urvalsprocess ....................................................................................................................................... 9 

2.3 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .............................................................................................................. 10 
2.3.1 Informationsinsamling........................................................................................................................ 10 

2.4 UPPSATSENS DISPOSITION ........................................................................................................................... 12 

3. ABC ..................................................................................................................................... 15 

3.1 RELEVANCE LOST ....................................................................................................................................... 15 
3.2 KRITIK MOT RELEVANCE LOST ................................................................................................................... 16 
3.3 ABC KALKYLERING - UTVECKLING............................................................................................................. 16 

3.3.1 First Wave ABC.................................................................................................................................. 17 
3.3.2 Second Wave ABC .............................................................................................................................. 20 

3.4 NÄR ÄR ABC LÄMPLIGT?............................................................................................................................ 22 
3.4.1 Produktdiversifiering.......................................................................................................................... 22 
3.4.2 Volymdiversifiering ............................................................................................................................ 24 
3.4.3 Kostnadsstruktur inom företaget ........................................................................................................ 24 
3.4.4 Grad av konkurrens ............................................................................................................................ 24 
3.4.5 Prissättningsfrihet .............................................................................................................................. 25 

3.5 VILKA FAKTORER PÅVERKAR IMPLEMENTERINGEN AV ABC ...................................................................... 26 
3.5.1 Användningsområden för kalkylinformationen................................................................................... 26 
3.5.2 Befintligt kalkylsystem ........................................................................................................................ 26 
3.5.3 Företagets storlek ............................................................................................................................... 27 
3.5.4 Strukturella faktorer ........................................................................................................................... 27 

4. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT................................................................................. 29 

4.1 URSPRUNG .................................................................................................................................................. 29 
4.2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT I TEORIN...................................................................................................... 29 

4.2.1 Innebörder av SCM ............................................................................................................................ 30 
4.2.3 Fördelar och nackdelar med SCM...................................................................................................... 32 

4.3 ORSAKER TILL ATT ANVÄNDA SCM............................................................................................................ 33 

     



 
 
 

4.4 KRAV FÖR EN LYCKAD IMPLEMENTERING AV SCM..................................................................................... 35 
4.4.1 Relationer ........................................................................................................................................... 36 

5. UNDERSÖKT MATERIAL.............................................................................................. 41 

5.1 INLEDNING .................................................................................................................................................. 41 
5.2 HUVUDSAKLIGA ORSAKER FÖR ANVÄNDANDET AV ABC INOM SCM ......................................................... 42 

5.2.1 ABC kalkylen som utvärderingsverktyg.............................................................................................. 43 
5.2.2 ABC kalkylens aktivitetsfokus ............................................................................................................. 46 
5.2.3 ABC kalkylens kostnadsfördelning ..................................................................................................... 50 

5.3 HUVUDSAKLIGA ORSAKER MOT ANVÄNDANDET AV ABC INOM SCM ........................................................ 53 

6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 57 

6.1 VILKEN ABC TALAS DET OM?..................................................................................................................... 57 
6.2 VILKEN TYP AV SCM TALAS DET OM? ........................................................................................................ 57 
6.3 VILKA FAKTORER INOM ABC OCH SCM DISKUTERAS ................................................................................ 58 

6.3.1 Varför ABC......................................................................................................................................... 60 
6.3.2 Implementeringsfaktorer vid ABC ...................................................................................................... 63 
6.3.3 Implementeringsfaktorer vid SCM...................................................................................................... 65 

6.4 VILKA ASPEKTER DISKUTERAS INTE I DEBATTEN?....................................................................................... 65 

7. SLUTSATSER.................................................................................................................... 69 

7.1 SLUTSATS.................................................................................................................................................... 69 
7.2 AVSLUTANDE DISKUSSION .......................................................................................................................... 70 

7.2.1 Relationers vikt vid användandet av SCM och ABC........................................................................... 71 
7.2.2 Maktförhållandets vikt vid ABC inom SCM........................................................................................ 71 
7.2.3 Möjliga orsaker till bristande problematisering................................................................................. 72 

8. REFERENSLISTA............................................................................................................. 75 

     



 

Figurförteckning 
 
Figur 1. ABC......................................................................................................................................................... 18 

Figur 2. Aktivitetshierarki..................................................................................................................................... 21 

Figur 3.Supply Chain Management as a type of relationship................................................................................ 31 

Figur 4. The Supply Chain .................................................................................................................................... 32 

Figur 5. Generic Supply Chain Strategies ............................................................................................................. 33 

Figur 6. The prisoners dilemma: penalty options.................................................................................................. 37 

Figur 7. Integrering av ABC-system..................................................................................................................... 66 

 

Tabellförteckning 
 

Tabell 1. Utfall av artikelsökning.......................................................................................................................... 11 

Tabell 2 Faktorer som bestämmer lämpligheten av en ABC kalkyl...................................................................... 25 

Tabell 3. Faktorer som inverkar vid implementeringen av en ABC kalkyl........................................................... 28 

Tabell 4. Jämförelse SCM och traditionella organisatoriska samarbeten ............................................................. 34 

Tabell 5. Artikelsamanställning ............................................................................................................................ 42 

Tabell 6 Sammanställning av artiklar positiva till ABC inom SCM..................................................................... 53 

Tabell 7. Sammanställning av artiklar negativa till ABC inom SCM ................................................................... 56 

Tabell 8. Sammanställning av de granskade artiklarna presenterade aspekter på ABC och SCM........................ 60 

 

     



 

     



ABC+SCM=Sant? 
Dahl, Porelius 

  Inledning 
 

1. Inledning 
1984 lanserades den första videobandspelaren för privat bruk på den engelska marknaden. Vid 

lanseringen kostade den ungefär £ 400. Efter 20 års konkurrens och prissänkningar gick det år 

2004 att köpa en videobandspelare för £ 45. På 20 år hade alltså konkurrens och 

effektivitetsökningar minskat priset med 90 %. 1999 lanserades den första DVD-spelaren för 

privat bruk på den engelska marknaden. Precis som videon 15 år tidigare kostade den £ 400 

att köpa, men bara fem år senare, 2004, hade priset sjunkit till £ 40.(Christopher 2005) Med 

detta exempel vill vi visa på den acceleration som har skett i konkurrensen som företag utsätts 

för. Under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet har den snabba 

teknologiutvecklingen tillsammans med politiska initiativ för avreglering av marknader 

inneburit ett allt hårdare klimat för företag. Detta har bland annat lett till att företag har sökt 

nya, tidigare outforskade, vägar till konkurrensfördelar och därigenom lönsamhet. När Porter 

(1985) lanserade tanken om värdekedjor innebar detta att fokus flyttades från företaget som 

värdeskapande enhet till att innefatta hela den värdekedja ett företag är del av.  

 

”… the tidal wave of competition is forcing many companies to consider heroic measures to 

stay competitive in the marketplace.” (LaLonde & Pohlen, 1996, s.1) 

 

Tanken på individuella företag som en del i en vertikal process från råvara till slutkund är 

något som har anammats av många företag i olika branscher. Kanske mest kända är exemplen 

från den japanska bilindustrin, där ett helhetstänkande för produktionen har bidragit till att 

göra dessa företag till världsledande inom sin bransch. Även i andra delar av världen har 

företag valt att ingå samarbeten med olika integrationsgrad för att uppnå de fördelar som 

föreslagits av Porter och sedermera bekräftats av den japanska bilindustrin (Dekker 2000).  

 

Synen på värdekedjan som värdeskapande enhet i stället för företaget har särskilt anammats 

av akademiker och praktiker inom logistiken. Inom detta område benämns användandet av 

värdekedjor som konkurrensmedel för Supply Chain Management (SCM) och betydande 

forskning har gjorts för att utreda de krav som ställs på de medverkande organisationerna 

samt de fördelar som kan uppnås via samarbetet. Användandet av SCM som värdeskapande 

instrument har blivit alltmer utbrett och accepterats bland praktiker i takt med att fler och fler 
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undersökningar lyfter fram exempel på vilka effekter det kan ge på inte bara kostnader men 

även sådana saker som ökad kundnöjdhet. (Hsu, 2005) 

 

”In the management accounting literature, increased attention is given to the question of 

what role management accounting information plays within these relationships (SCM). The 

answer to this question is to a great extent still unanswered.” (Dekker & Van Goor, 2000) 

 

Parallellt med utvecklingen av SCM inom den logistikinriktade litteraturen och bland företag 

så har även nya instrument för styrning lanserats av akademiker och sedermera fått stor 

spridning bland praktiker. Ett av de instrument som har fått mest uppmärksamhet under 

senare tid är den kalkylmetod som ursprungligen lanserades av Cooper (1988a,b,89a,b) och 

Kaplan och Johnsson (1987), det vill säga aktivitetsbaserad kostnadsfördelning, eller ABC 

som det vanligtvis kallas. ABC syftar till att skapa en kostnadsfördelning utifrån de 

värdeskapande aktiviteter som sker inom ett företag. Detta för att motverka den minskade 

relevans som författarna hävdar tyngde de traditionella kalkylmetoderna (Kaplan & Johnson 

1987). ABC kalkyleringen fick snabbt mycket stor spridning bland utövare och har sedermera 

ytterligare utvecklats för att besvara den kritik som systemet inledningsvis utsattes för, samt 

för att ytterligare lägga vikten i kalkyleringen vid de aktiviteter inom företag som skapar 

värde (second wave ABC och ABM). 

 

Användandet av ABC fått en stor spridning inom verksamheter av logistisk karaktär 

(Wiliamson Walton, 1996) och används i dagsläget i vissa branscher mer inom 

logistikavdelningarna än inom redovisningsavdelningarna, vilka var de ursprungligt menade 

användarna av kalkylmetoden. Den stora spridningen av ABC bland logistikpraktiker har 

medfört att kalkylmetoden även har fått mycket uppmärksamhet bland akademiker inom 

logistikfältet. Ett flertal undersökningar av användandet av ABC inom logistikfunktioner har 

gjorts (Pohlen & La Londe 1994, Wiliams Walton 1996, Goldsby & Closs 2000) och på 

senare år har ABC även börjat förordas av akademiker som den föredragna kalkylmetoden vid 

SCM. 
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1.1 Bakgrund 

Sedan mitten på 1990-talet har fler och fler akademiker börjat förorda ABC som 

kalkylinstrument i SCM-situationer. Med detta menas att artikelförfattarna förordar 

användandet av ett övergripande kalkylsystem inom hela den aktuella värdekedjan för att 

bedöma kostnader för de olika aktiviteter som sker i denna.  

 

Författarna hävdar att eftersom logistik i mångt och mycket handlar om processer och flöden 

så blir ABC särskilt lämpligt som kalkylsystem för dessa funktioner. Det är dock ovanligt att 

artikelförfattarna går djupare in på användningen av ABC som kalkylsystem än till att enbart 

rekommendera det för användning inom värdekedjan. Samtidigt så råder det brist på praktiska 

exempel på fall då ABC har använts (för empiriska undersökningar se Dekker & Van Goor 

2000, La Londe & Pohlen 1996) och i de fall detta har gjort så är slutsatserna långt ifrån 

samstämmiga.  

 

Det har även framförts en viss kritik mot användandet av ABC som ett styrinstrument inom 

SCM. Denna kritik har främst riktat sig mot metodens företagsinterna fokus (Lockamy & 

Smith 2002), mot att integreringen av kalkylsystem inom värdekedjan ställer höga krav på 

förtroende mellan parterna (Seal et al 2004) samt att ABC kalkylering enbart mäter befintliga 

aktiviteter och inte ger incentiv till icke-monetära värdeskapande aktiviteter (Lockamy & 

Smith 2002). 

 

Samtidigt som ABC av många författare presenteras som den lämpligaste metoden för 

kostnadsfördelning inom SCM så har kalkylmetoden fått ta emot stark kritik från många håll i 

den företagsekonomiska forskningsdebatten. Den kritik som har riktats mot ABC som 

kalkylverktyg innefattar så skilda saker som att metoden inte är något nytt (Ask & Ax 1997) 

till att inte heller denna metod för kostnadsfördelning tar hänsyn till de i företag 

värdeskapande aktiviteterna (Armstrong, 2002). Genomgående för de artiklar angående ABC 

som publicerats i företagsekonomiska tidskrifter under senare år är att det har skett en ökad 

problematisering av användandet av kalkylmetoden. Samtidigt med den ökade graden av 

kritik mot ABC har det även skett en kontinuerlig utveckling av metoden (Colwyn Jones & 

Dugdale, 2002) samt att artiklarna har fått ett ökat fokus på kostnaden kontra nyttan med 

ABC. Det har bland annat förts fram kritik mot möjligheten till implementeringen av 

kalkylsystemet baserat på företagsinterna orsaker (Malmi, 1997).   
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Vad gäller de artiklar som publicerats inom SCM så har det även där skett en 

problematisering av användandet av metoden. Parametrar såsom förtroende och inbördes 

beroendeförhållanden har undersökts och funnits ha en mycket stor inverkan på individuella 

företags vilja och möjlighet att ingå i den typ av samarbeten som behandlas i litteraturen. Det 

har även skett en specificering av vilka typer av samarbeten som kan uppstå inom 

värdekedjor, oftast baserade på graden av integration mellan parterna (Cooper & Ellram, 

1993). Vid undersökningar har det dock visat sig svårt att identifiera värdekedjor där 

integrationsgraden av systemen har nått den nivå som förespråkas inom litteraturen. Ett flertal 

orsaker till varför detta är fallet har förts fram, bland annat har det hävdats att den inneboende 

konkurrens som existerar mellan olika företag, även då de är lokaliserade på olika nivå i 

värdekedjan, skapar sådan instabilitet och osäkerhet att de högre graderna av integration inte 

kan, eller bör, uppnås (Seal et al, 2004).  

 

Ytterligare ett problem vid en ökad integration av värdekedjan är de skillnader i kultur och 

makt som föreligger mellan de olika aktörerna. Då det i de fall av integrerade värdekedjor 

som har beskrivits i litteraturen i de allra flesta fall har förelegat ett icke jämbördigt 

maktförhållande, ligger det nära till hands att fråga sig i vilken grad integrationen faktiskt har 

skett på frivillig basis. 

 

1.2 Problemformulering 

Som har beskrivits ovan ger den aktuella litteraturen inom Supply Chain Management vid 

handen att Activity Based Costing är att rekommendera för kostnadsbedömning inom 

samarbetet.  Som även har angetts ovan finns det dock ett flertal oklarheter vad gäller 

användandet av både ABC och SCM var för sig. Detta är dock inte svårigheter eller oklarheter 

som i någon större utsträckning redovisas i de artiklar som behandlar användandet av ABC i 

SCM varför vi anser det vara relevant att ställa sig ett antal frågor: 

 

• I vilken mån tar den aktuella forskningen inom användandet av ABC för SCM hänsyn 

till i teorin identifierade problemområden? 
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• Är det, utifrån en analys av ABC och SCM tillrådigt att förorda användandet av ABC 

som styrningsverktyg för SCM? 

 

1.3 Syfte 

”Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl den pågående forskningsdebatten gällande 

användandet av ABC som styrverktyg inom SCM överensstämmer med befintlig teoribildning 

inom de respektive forskningsområdena, samt att analysera huruvida det utifrån ett teoretiskt 

perspektiv är tillrådigt att förorda ABC för SCM.” 
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2. Metod 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns inom vetenskapen flera olika förhållningssätt från vilka en vetenskaplig 

undersökning kan utgå. De som vanligtvis nämns är positivismen, hermeneutiken och den 

kritiska rationalismen. Det positivistiska vetenskapssynsättet är vanligast inom 

naturvetenskaperna och bottnar i åsikten att det finns en objektiv, identifierbar sanning. 

Hermeneutiken är det förhållningssätt som vanligtvis återfinns inom forskning i 

samhällsvetenskapliga sammanhang. Hermeneutiker menar att all forskning innehåller 

tolkningar gjorda utifrån undersökarens förförståelse och förutsättningar. Skillnaden mellan 

positivisten och hermeneutikern är att positivisten beskriver och förklarar medan 

hermeneutikern söker skapa en helhetsförståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den kritiska 

rationalismen utgår från positivismens syn på kunskap som något objektivt identifierbart men 

vänder sig mot tanken att det är möjligt att identifiera denna sanning genom undersökningar. 

De kritiska rationalisterna menar att det enda vetenskapliga undersökningar kan sträva efter är 

att falsifiera tidigare teorier och lansera nya, som även de utsätts för falsifieringsförsök. 

Genom denna evolution mot mer och mer exakta teorier och genom det kontinuerliga 

falsifieringsarbetet kan vetenskapen närma sig det objektivt sanna, men aldrig fullständigt 

uppnå det. 

  

Uppsatsen har skrivits med ett hermeneutiskt angreppssätt. Med detta menas att det 

undersökta materialet har tolkats av författarna utifrån dessas referensram och förförståelse 

för området. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Undersökningen utgår från redan befintlig 

litteratur inom det företagsekonomiska ämnesområdet och en jämförelse görs mellan litteratur 

som behandlar aktivitetsbaserad kostnadsfördelning samt styrning av värdekedjor.  

 

Vid studier av denna typ görs vanligen en uppdelning i vad som kallas primär- respektive 

sekundärdata. (Svenning, 2000) Då vi i denna undersökning studerar den pågående 

forskningsdebatten och ställer den mot tidigare erkända teorier inom ämnena ABC respektive 

SCM, så är den information som insamlats således sekundär. Med detta menas att det är data 

insamlad i andra syften än vårat som ligger till grunden för vår undersökning. 
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Då den här presenterade undersökningen bygger på vår granskning och tolkning av tidigare 

publicerat material faller det sig naturligt att uppsatsen är skriven i en hermeneutisk anda. 

Med detta vill vi poängtera att vi är medvetna om att det undersökta materialet har utsatts för 

våra subjektiva tolkningar, utifrån den förförståelse vi har tillägnat oss under tidigare studier 

och under de litteraturstudier som föregick skrivandet av uppsatsen.    

 

2.2 Vetenskaplig metod 

2.2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ undersökning 

I forskningssammanhang sker i regel en indelning i vad som brukar benämnas kvalitativa 

studier respektive kvantitativa studier. En kvantitativ studie syftar i regel till att samla in och 

samanställa material, detta material kvantifieras sedan, ofta via olika statistiska metoder. En 

kvalitativ studie är lämpligare att använda sig av då det kan vara svårt att kvantifiera resultatet 

av studien. (Danermark et al, 1997) 

 

Då denna studie även vill bidra med förståelse till varför det i forskningsdebatten förespråkas 

ett användande av ABC i SCM, förefaller det i våra ögon lämpligt att använda oss av en 

kvalitativ ansatts. Vårt val av angreppssätt går alltså tydligt mot det kvalitativa hållet, detta då 

vi inte enbart syftar att ge svar på en exakt frågeställning utan även söka finna bakomliggande 

faktorer. Vidare ser vi det som mycket svårt att kvantifiera insamlad information på ett riktigt 

sätt och tror att vi via våra tolkningar av informationen kan ta undersökningen längre. 

 

Kvalitativa undersökningar syftar inte enbart till att svara på den exakta frågeställningen utan 

även till att ge bakomliggande förklaringar till de resultat som framkommit. (Svenning, 2000) 

Ytterliggare en orsak till att använda sig av en kvalitativ studie ligger i det faktum att 

insamlad information ofta kan vara komplex och då även svår att kvantifiera, vilket gör det 

svårt att utföra statistiska tester av informationen med gott resultat. (Lekvall & Wahlbin, 

2001) En kvalitativ studie syftar snarare till att beskriva och tolka attityder och värderingar. 

(Danermark et al, 1997) Kvalitativa studier ämnar tolka och ge förståelse åt fenomen utifrån 

hur dessa uppfattas av berörda parter. (Denzin & Lincoln, 1994) 

 

Vi är av åsikten att det någonstans i ett metodavsnitt bör finnas ett resonemang rörande 

studiens generaliserbarhet och forskarnas objektivitet. Vår undersökning är enligt oss i högsta 
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grad generaliserbar, detta grundar vi på att studien undersöker ett flertal olika åsikter från 

framstående forskare på ämnet. Lekvall & Wahlbin (2001) menar att möjligheterna till 

generalisering av resultaten från kvalitativ forskning är goda, förutsatt att den insamlade 

informationen står i proportion till den totala informationen inom ämnet. 

 
En studies objektivitet handlar i grund och botten om att kunna producera och presentera 

resultat vilka är fria från värderingar och som kan accepteras på ett generellt plan. (Björklund 

& Paulsson, 2003) Med avseende på undersökningens natur ser vi inte att objektiviteten i 

studie kan ifrågasättas, detta grundat i att vi inte på något sätt annat än via vår egen 

förförståelse av ämnet påverkats i vårt utredningsarbete.  

 

2.2.2 Slutledningsmetod 

Undersökningens utgångspunkt i litteraturen och dess syfte att utifrån denna identifiera 

samband och konflikter är ett tydligt exempel på det deduktiva arbetssättet vid vetenskapliga 

undersökningar. Med deduktion menas att forskningen utgår från befintliga teorier, med vilka 

som bas slutsatser dras utifrån logiska resonemang.  

 

De tre grundläggande krav som en undersökning skall uppfylla för att anses vara vetenskaplig 

är att den skall vara intressant, trovärdig och begriplig (Svenning, 2000).  De tre ovanstående 

kriterierna för en vetenskaplig undersökning kan även benämnas relevans, validitet och 

reliabilitet. Relevansen i en undersökning säkerställs genom att det undersökta ämnet är 

aktuellt, outforskat samt att det finns ett visst nyhetsvärde. Detta behöver inte vara ett 

generellt nyhetsvärde utan kravet gäller den målgrupp till vilken undersökningen riktar sig. I 

det här fallet riktar sig uppsatsen till akademiker och studenter inom det företagsekonomiska 

ämnesområdet, varför det är rimligt att anta att målgruppen har en viss förförståelse inom 

ämnet. Det i uppsatsen behandlade ämnet är relativt outforskat inom den akademiska världen, 

samtidigt som det pågår en debatt angående användandet av ABC inom SCM. Vi anser att 

detta borgar för uppsatsens aktualitet och nyhetsvärde.  

 

2.2.3 Urvalsprocess 
 

För att försäkra oss om reliabiliteten i det behandlade materialet har vi valt att genomföra 

artikelsökningar i relevanta tidskrifter. De tidskrifter som vi har valt att genomföra sökningar i 
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är akademiskt erkända tidskrifter som använder sig av inbördes utvärdering (peer review) 

innan publicering av artiklar.  

 

Relevansen i det undersökta materialet har försäkrats genom valet av sökord samt genom att 

sökningarna har begränsats till sådana artiklar som är publicerade efter 1990. Orsaken till 

detta val är att undersökningens syfte är att undersöka den aktuella inställningen till ABC och 

SCM. I de flesta fall då en artikel bygger på tidigare publicerade artiklar eller verk har även 

dessa inkluderats i det undersökta materialet. 

 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

 

Under hösten 2005 genomgick författarna till denna uppsats en kurs i företagsstyrning vid 

Linköpings universitet. Under denna kurs formulerades en rad problemfrågor av författarna, 

varav den i uppsatsen valda var den som ansågs mest intressant att utreda.  

 

Uppsatsen har skrivits under tio veckors tid. Tidsaspekten är något vi vill poängtera då denna 

är en orsak till att studien begränsas till att enbart studera tidigare genomförda 

undersökningar, med detta vill vi belysa att den knappa tiden inte medgivit tillräcklig tid att 

söka upp en värdekedja som styrs med hjälp av ABC kalkylering. Istället har en omfattande 

litteraturgenomgång utförts vilket vi i efterhand tror gett ett minst lika gott resultat.  

 

Inledningsvis under uppsatsarbetet genomfördes således en betydande informationssökning 

efter relevant information. Vi har sökt finna samtliga artiklar som berör användandet av ABC 

kalkylering i SCM för att få insikt i vad dagens forskning anser om användandet av ABC i 

SCM.  

 

2.3.1 Informationsinsamling 

De sökord som använts vid informationsinsamlingen är av typen: SCM, ABC, Supply Chain, 

Supply Chain Management, aktivitetsanalys, aktivitets baserad kostandsföredelning, samt 

flera andra av liknande karaktär. Sökningen har skett via databaser på Internet såsom 

”Business source elite” och Emerald, vilka vi haft tillgång till genom Linköpings universitets 
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bibliotek. För att ge en bild om ur vilken typ av tidsskrifter vår information är inhämtad ifrån 

kan nämnas: ”Business horizons”, ”International journal of Logistics”, ”European Journal of 

Purchasing & Supply Management”, ”International Journal of Management”, ”Supply Chain 

Management: An International Journal”, ”Accounting, Organizations and Society” m.fl. 

Genom sökningar efter relevanta artiklar på det sätt som har beskrivits ovan påträffades totalt 

40 stycken artiklar som svarade mot de sökord som användes. Av dessa artiklar visade det sig 

vid en mer grundlig läsning att endast 13 stycken behandlade ABC kalkylering inom Supply 

Chain Management samarbeten och således var relevanta för undersökningen.   

 

I samband med artikelsökning har också så kallade kedjesökningar genomförts, det vill säga 

att vi har även undersökt de referenser vilka de artiklar vi läst har hänvisat till. Naturligtvis 

har vi inte på denna begränsade tid hunnit läsa samtliga dessa referensers verk, utan vi har 

tvingats välja de författare som förekommit mer frekvent än andra. Vi är medvetna om att 

detta kan ha inneburit att information förbisetts men samtidigt så är det en relativt liten grupp 

författare som hanterar vårt specifika ämne och därför ser vi inte denna risk som något 

överhängande hot mot vår undersökning. Genom kedjesökningar hittades ytterligare två 

stycken artiklar som motsvarade våra krav på att behandla ABC kalkylering inom SCM 

samarbeten. Nedan visas en sammanställning av utfallet av de artikelsökningar som 

genomfördes, samt inom vilket ämnesområde de undersökta artiklarna har bedömts falla. 

 

Ämnesområde Antal artiklar 
ABC kalkylering inom SCM samarbeten 15 st 
ABC kalkylering 16 st 
SCM samarbeten 10 st 
Systemintegration 1 st 

Tabell 1. Utfall av artikelsökning 

 

Vidare har även litteratur i bokform genomgåtts i syfte att studera företeelserna Supply Chain 

Management och ABC var för sig. Här har vi valt att använda oss av erkänd litteratur skriven 

av inom sina ämnesområden framstående författare.  

 

När vi funnit så många artiklar att vi ansåg oss ha en bild av de generella åsikterna i 

forskningsdebatten samanställde vi dessa och fördjupade oss i teoribildningen om ABC och 

SCM var för sig för att på så vis finna reda ut vad dessa båda i sig själva innebär för ett 
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företag. Denna information analyserades sedermera och ställdes i jämförelse med den aktuella 

forskningsdebatten för att vi skulle kunna dra några slutsatser ur det hela. 

 

2.4 Uppsatsens disposition 

Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka och utvärdera redan befintligt skriftligt material i 

form av artiklar publicerade i akademiska tidskrifter så kommer detta att påverka uppsatsens 

disposition och innehåll. För att synliggöra och uppmärksamma läsaren på de skillnader som 

detta kan innebära jämfört med en uppsats där det undersökta materialet består av primärdata 

anser vi det vara på sin plats med en kort genomgång och förklaring av innehållet i de i 

uppsatsen kommande avsnitten. 

 

1. Inledning 

Vi vill i detta inledande avsnitt fånga läsarens intresse och leda denne via ämnesvalets 

bakgrund in i de frågeställningar och slutligen vidare in i syftet med uppsatsen. 

 

2. Metod 

Under detta avsnitt redogörs för ett antal vetenskapliga teorier. Vi förklarar här vilka 

olika synsätt det finns på vetenskap och hur dessa påverkar resultaten av en studie. 

Vidare beskrivs det tillvägagångssätt som använts i studien, hur insamlingen av det 

undersökta materialet har gått till samt hur uppsatsens slutsatser har nåtts. 

 

3. ABC kalkylering 

Avsnittet syftar till att presentera den relevanta teoretiska bakgrunden till ABC 

kalkylering som är nödvändig för att förstå och analysera de i uppsatsen presenterade 

frågeställningarna.  

 

4. Supply Chain Management 

Avsnittet syftar till att presentera den relevanta teoretiska bakgrunden till SCM som är 

nödvändig för att förstå och analysera de i uppsatsen presenterade frågeställningarna.  
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5. Undersökt material 

I detta avsnitt presenterad en sammanställning av de i undersökningen genomgångna 

artiklarna och artikelförfattarnas åsikter återges i sammanfattad form. Genom att det 

undersökta materialet är sammanställt och analyserat av författarna redan innan det 

presenteras för läsarna har ett avsteg gjorts från den gängse strukturen för en uppsats. 

Att, på det sätt som är vanligast förekommande i uppsatser, presentera den insamlade 

informationen utan egen bearbetning eller analys anser vi skulle resultera i en alltför 

opedagogisk uppsats. Orsaken till detta ligger i undersökningens art: Det faktum att 

studien är en litteraturstudie gör att en presentation av all insamlad information skulle 

bli väldigt omfattande. 

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer en diskussion att föras gällande artikelförfattarnas resonemang 

i kontrast till innebörden av teorierna gällande ABC och SCM. Vi vill här visa på  vad 

vi anser vara riktigt i forskningsdebatten, men även påvisa att det i flera avseenden 

saknas en ordentlig problematisering av ämnet. 

 

7. Slutsatser 

I avsnittet presenteras de svar på frågeställningarna som har framkommit under 

diskussionsavsnittet. En diskussion förs kopplad till uppsatsens syfte och 

uppsatsförfattarnas reflektioner kring frågor som är relaterade till, men inte helt i linje 

med, uppsatsen presenteras. 
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3. ABC 

3.1 Relevance Lost 

Under 1980-talet publicerade Robert Kaplan två artiklar i vilka han gick till skarp kritik mot 

den i USA förhärskande kalkylpraxisen (Kaplan 1984, 1986), i artiklarna hävdade Kaplan att 

kalkylpraxisen i USA hade halkat efter utvecklingen och inte längre fungerade som ett stöd 

för företagsledningar, utan tvärtom utgjorde ett hot för de amerikanska företagen då 

informationen som systemen presenterade gav felaktiga signaler. Orsaken till Kaplans intresse 

för den amerikanska kalkylpraxisen bottnade i den tillbakagång som amerikanska företag 

upplevde till följd av inte minst den ökande konkurrensen från japanska företag. Författarens 

kritik riktade sig mot två huvudpunkter, dels ansåg Kaplan att den traditionella kalkyleringen 

inte tog hänsyn till de förändringar som hade skett i kundernas preferenser och dels hävdade 

han att produktionsteknikens utveckling inte avspeglade sig i de befintliga kalkylmetoderna. I 

artiklarna hävdade Kaplan att skiftet från massproduktion till differentierad och kundspecifik 

orderproduktion, tillsammans med den ökande graden av mekanisering inom 

tillverkningsindustrin hade resulterat i att den förhärskande kalkyltekniken, 

påläggskalkylering med volymbaserade fördelningsnycklar, inte längre gav tillförlitliga svar 

på produktkostnaden.    

 

Kaplans kritik mot de traditionella kalkylsystemen sammanfattas av Johnson och Kaplan i 

boken ”Relevance Lost – The Rise and Fall of Management Accounting” (1987), vilken fick 

mycket stort genomslag inte minst bland faktiska utövare av produktkalkylering. Johnson och 

Kaplan hävdade att kalkylinformationen var ”too late, too aggregated and too distorted” 

(Johnson & Kaplan 1987). Med detta menade de att kalkylsystemen som användes 

uppdaterades för sällan för att kunna bidra med relevant information till styrningen av 

företaget, att informationen var för aggregerad på grund av användandet av för få 

kostnadsställen vid fördelningen av företagets kostnader samt att den information som 

användes i kalkylerna blev förvrängd av användandet av för få fördelningsbaser, samt att 

dessa fördelningsbaser samtliga var volymbaserade vilket gav felaktiga signaler i systemet. 

Författarna uppmanade forskningssamfundet att inrikta sina ansträngningar mot att hitta 

kalkylmodeller som på ett bättre sätt än de traditionella motsvarade företagens behov. 
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3.2 Kritik mot Relevance Lost 

Den kritik mot de befintliga kalkylsystemen som Kaplan med flera har kommit att förknippas 

med har inte fått stå oemotsagd. Ett flertal undersökningar, bland annat i Sverige har visat på 

att situationen bland företag i allmänhet inte är, eller var, så kritisk som den framställs i 

texterna.  

 

Ask och Ax undersökning, utförd under 1991 och publicerad 1997 visar på att den svenska 

kalkylpraxisen ligger långt ifrån den situation som beskrivs i Relevance Lost litteraturen. 

Bland annat visas på att svenska företag i stor utsträckning redan använder sig av 

differentierade påläggsbaser samt att användandet av ett fabriksomspännande kostnadsställe, 

ett av ”skräckexemplen” i Kaplans artiklar, är i stort sett obefintligt i en svensk kontext (Ask, 

Ax 1997).  Att dessa två huvudpunkter i Relevance Lost budskapet inte överensstämmer med 

svensk kalkylpraxis är en skarp kritik mot budskapet och skapar tveksamheter rörande 

relevansen i artiklarna som helhet. Nehler (2001) menar dock att det fortfarande finns delar av 

Relevance Lost debatten som kan ha relevans i en svensk kontext. Bland annat pekar han på 

den kritik mot användandet av ROI - mått för lönsamhetsmätning som ingår i Relevance Lost 

– budskapet. Detta är en kritik som är relevant även ur ett svenskt perspektiv, något som även 

gäller för den kritik mot kortsiktighet i ekonomisystemen som förs fram av Kaplan och 

Johnson (Nehler 2001). 

 

3.3 ABC kalkylering - utveckling 

ABC-kalkylering är inte något homogent begrepp. I dag finns det ett flertal olika definitioner 

på vad ABC kalkylering är för något och det finns även långtgående skillnader mellan praxis 

och den ABC kalkyl som idag figurerar i akademiska skrifter. Inte heller inom akademiska 

kretsar är begreppet homogent, den beskrivning av ABC-kalkylering som normalt ges i 

artiklar och böcker uppvisar stora skillnader mot den som idag förespråkas av ABC-

kalkyleringens förgrundsfigurer, Cooper och Kaplan (Colwyn Jones, Dugdale 2002).  

 

I en studie av ABC-kalkylens framväxt och utveckling under 1980 och 1990-talet väljer 

Colwyn Jones och Dugdale (2002) att dela in ABC-kalkyleringen i två distinkta system som 
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uppvisar stora skillnader sinsemellan. Författarna benämner dessa system ”First and Second 

Wave ABC. 

3.3.1 First Wave ABC 

Under 1988 och 1989 publicerade Robin Cooper fyra artiklar i tidskriften Journal of Cost 

Management, i vilka han lanserade och förklarade ABC, Activity Based Costing, en 

kalkylmetod som enligt Cooper motsvarade de krav som hade ställts av Johnson & Kaplan.  

 

Den kalkylmodell som presenterades av Cooper i hans fyra artiklar under 1988 och 1989 

syftar i första hand till att erbjuda företag ett verktyg för att på ett mer kausalt och mindre 

subjektivt sätt fördela kostnader. Kalkylens syfte är enligt artiklarna att fungera som 

prissättningsunderlag och som underlag för utvärdering av tidigare gjord prissättning.  

 

Det som enligt Cooper markant skiljde ABC från tidigare använda kalkylmetoder var dess 

fokus på de resursförbrukande aktiviteterna inom företaget. I stället för att som i traditionell 

självkostnadskalkylering enligt påläggsmetoden, den vid tidpunkten mest spridda 

kalkylmetoden, fokusera på kostnadsställen baserade på organisatoriska enheter och andra på 

onaturlig väg skapade enheter, baseras aktivitetsindelningen i ABC på de processer som tar 

plats inom företaget (Cooper 1988a). Samtliga aktiviteter som tar plats i företaget identifieras 

och företagets resurser, det vill säga det som skapar värde inom företaget, utryckta i monetära 

termer, fördelas med resursdrivare till dessa aktiviteter. Med andra ord innebär detta att 

företagets kostnader kommer att fördelas till ett antal aktiviteter med hjälp av ett flertal olika 

fördelningsnycklar. Från aktiviteterna fördelas sedan resurserna (kostnaderna) vidare till 

kostnadsbärarna med hjälp av kostnadsdrivare. Den kalkylmetod som förespråkas av Cooper i 

hans tidiga artiklar kan med utgångspunkt i den svenska kalkylterminologin med andra ord 

beskrivas som en flerstegsfördelning med differentierade fördelningsnycklar, där företagets 

interna processer identifieras och används som kostnadsställen. En stor skillnad mellan ABC 

kalkylen och den utvecklade självkostnadskalkylen är att aktiviteterna, de indirekta 

kostnadsställena med traditionell terminologi, kan sträcka sig över traditionella 

organisatoriska gränser såsom grupp- eller avdelningsgränser.   
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sina inledande artiklar hävdar Cooper att samtliga kostnader i ett företag skall fördelas till 

de tidiga ABC-artiklarna läggs även en stor fokus vid de val som företag behöver göra för att 

dukt- och volymskillnader samt de olika 

presenteras i Coopers artikel (1989a) är: 

 

Figur 1. ABC,(Nehler 2005, s49) 

 
Kostnads-

vare dri
Resurs- 
drivare Resurser Aktiviteter Kostnads-

bärare 

 

I 

produkterna med hjälp av kostnadsdrivare, det vill säga en fullkostnadsfördelning.  Cooper 

och Kaplan (1988) gör dock ett undantag för kapacitets- och utvecklingskostnader, författarna 

menar att kostnaderna för överkapacitet skall behandlas som periodkostnader för att inte 

volymförändringar i produktionen skall ge felaktiga signaler till ledningen. Kostnaderna för 

forskning och utveckling anser Cooper och Kaplan skall delas upp i sådana som är direkt 

relaterade till förbättringsarbete inom visa produkter och sådana som inte är direkt hänförbara 

till specifika produkter. De produktspecifika kostnaderna skall fördelas medan de kostnader 

som inte är direkt hänförbara till specifika produkter skall fördelas genom att använda sig av 

ett produktlivscykelperspektiv. (Cooper & Kaplan 1988) Cooper hävdar även att 

klassificeringen av kostnader som fasta och rörliga är felaktig och menar att samtliga ett 

företags kostnader skall behandlas som rörliga, detta då samtliga kostnader i ett företag är 

påverkbara beroende på vilket tidsperspektiv som antas (Cooper 1988a). 

 

I 

uppnå ett kostnadssystem som ger tillförlitlig kostnadsinformation samtidigt som kostnaderna 

för detta inte överstiger den bedömda nyttan. Cooper menar att ett optimalt kalkylsystem inte 

är ett som ger precis rätt kostnadsinformation, utan det där kostnaden för upprätthållandet av 

systemet tangerar kostnaden för fel i kalkylen (Cooper 1988b). 

 

 Enligt Cooper (1989a) är det företagets pro

aktiviteternas relativa kostnader som avgör det nödvändiga antalet kostnadsdrivare som 

företaget behöver arbeta med för att uppnå den efterfrågade säkerheten i 

kostnadsbedömningarna. Vidare menar Cooper att ytterligare tre faktorer behöver tas hänsyn 

till när företaget skall bestämma vilka dessa kostnadsdrivare skall vara. De faktorer som 
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t) 

2. Grad av kostnadssamband (Degree of Correlation) 

) 

 

Med m pstår genom det extraarbete som krävs för att 

ammanställa den information som är nödvändig för att använda sig av den överenskomna 

ktig ur ett kostnadsdrivarperspektiv eftersom en mindre grad 

v korrelation mellan olika kostnader innebär att fler olika kostnadsdrivare behöver användas 

 tredje aspekt till vilken hänsyn måste tas i 

amställandet av en ABC-kalkyl. Beteendeeffekter består i de förändringar i de anställdas 

 

1. Mätkostnad (Cost of Measuremen

3. Beteendeeffekter (Behavioral effects

ätkostnad menas den kostnad som up

s

kostnadsdrivaren. Cooper menar att dessa kostnader kan minimeras genom att kostnadsdrivare 

utformas för att fungera med i systemet redan befintlig information. Ett exempel på detta 

förfarande är att byta ut kostnadsdrivaren ”inspektionstimmar” mot ”antalet inspektioner”. 

(Cooper 1989a). Detta är en teknik som Cooper menar är acceptabel ur ett 

kostnadsfördelningsperspektiv under förutsättning att samtliga inspektioner tar ungefär 

samma tid i anspråk. Vidare menar Cooper att samma teknik kan används för flertalet 

kostnadsdrivare för att minska mätkostnaderna, andra exempel som ges är användandet av 

antalet order behandlade i stället för tid per orderbehandling eller antalet frakter behandlade i 

stället för frakthandläggningstid. 

 

Graden av kostnadssamband är vi

a

för att fördela kostnaderna rättvist. I de fall då ett flertal olika aktiviteters resursförbrukning 

beror av samma kostnadsdrivare kan dessa med fördel slås samman för att därigenom förenkla 

kalkylen utan att minska dess kausalitet. Genom att på statistisk väg undersöka korrelationen 

mellan de fördelade kostnaderna och produkternas faktiska konsumtion av resurser kan 

kostnadssambandet mellan kostnadsdrivare och aktiviteter säkras (Cooper 1989a). Cooper 

menar dock att resursförbrukningen för samtliga aktiviteter inte behöver undersökas, ju 

mindre resurser en aktivitet förbrukar relativt den totala resursförbrukningen i kalkylen desto 

mindre kausalitet behövs i fördelningen.  

 

Beteendeeffekter menar Cooper är den

fr

beteende som införandet av en viss kostnadsdrivare kan antas komma att få. Ett exempel på 

en negativ beteendeeffekt är då ett företag väljer att inte gå vidare med en ny prototyp för en 

produkt på grund av att kalkylen använder sig av ställtid som en av kostnadsdrivarna. En 
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ämnda faktorerna interagerar med varandra är det kalkyldesignerns uppgift 

tt väga deras relativa vikt mot varandra för att kunna framställa en kalkyl som ger största 

.3.2 Second Wave ABC 

Som tidigare har beskrivits så fick Coopers första artiklar inom ABC ett mycket stort 

 praktiskt. De utsattes dock även för viss kritik, till stor del 

sådan kostnadsdrivare innebär att produktion i små volymer kommer att rapporteras som 

betydligt dyrare än produktion av stora volymer, något som skulle kunna få till följd att 

prototypen bedöms vara icke lönsam att producera. Ett exempel på en positiv beteendeeffekt 

kan vara då företaget väljer att minska antalet komponenter i lager och förbättrar sitt 

standardiseringsarbete på grund av att antalet komponenter är en kostnadsdrivare i kalkylen. 

(Cooper 1989a) 

 

Då de tre ovan n

a

möjliga effekt till minsta möjliga kostnad för företaget (Cooper 1989a).  

 

3

genomslag både akademiskt och

riktad mot det faktum att Cooper i sina artiklar hävdade att samtliga kostnader inom ett 

företag skulle ses som rörliga och fördelningsbara till kostnadsbärarna (Nehler 2005). Under 

1991 publicerade Cooper och Kaplan tillsammans artikeln ”Profit Priorities from Activity-

Based Costing”, i vilken de förespråkade användandet av aktivitetshierarkier i stället för att 

förespråka en full kostnadsfördelning på produktnivå. Cooper och Kaplan menade att ett 

företags samlade kostnader inte kan fördelas ner till produktnivå då det finns ett antal 

kostnader som uppstår högre upp i hierarkin. En fördelning av dessa kostnader skulle i så fall 

innebära en felaktig signal till ledningen och kunna leda till felaktiga beslut (Cooper, Kaplan 

1991). Enligt Cooper och Kaplan är nu syftet med ABC-kalkylen inte så mycket en bättre 

kostnadsfördelning som ett medel för prissättning, utan snarare ett verktyg för att stödja 

beslutsfattande och för att synliggöra kostnadsstrukturer inom företag (Cooper, Kaplan 1991). 

Cooper och Kaplan identifierade fyra nivåer inom ett företags kostnadsstruktur. Detta avsteg 

från den av Cooper framförda ursprungliga tanken med ABC-kalkylen som en metod för 

påläggskalkylering till att snarare likna en stegkalkyl kan ses som ett betydande avsteg från 

den ursprungligen presenterade kalkylmodellen. (Nehler 2005)  
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Unit Level Activities 

Bach Level 
Activities 

Product Sustaining 
Activities 

Facility Sustaining 
Activities 

Direct Labour 
Materials 
Machine Cost 
Energy

Plant management 
Buildings and Grounds 
Heating and Lightning 

Process Engineering 
Product Specifications 
Engineering Change Notices 
Product Enhancements

Setups 
Material Movements 
Purchase Orders 
Inspections

EXPENSES ACTIVITIES 

Figur 2. Aktivitetshierarki, (egen bearbetning utifrån Cooper, R. Kaplan, R.S, 1991) 

  

Den aktivitetsfördelning som lanserades av Cooper och Kaplan har sedermera behandlats av 

ett flertal olika författare, vilka har bidragit med egna förändringar av den ursprungliga 

modellen. Bland annat har Ax och Ask (1995) valt att ytterligare specificera ”Facility Level” 

nivån till att omfatta två olika nivåer, produktionsprocessnivån och företagsnivån för att på så 

sätt göra modellen mer praktiskt användbar. (Nehler 2005)  

 

Inom ramen för ”Second Wave” ABC väljer Cooper och Kaplan, efter kritik från ett flertal 

akademiker, även att frångå den ursprungligen förespråkade hanteringen av 

resurskapacitetskostnader. Under ”First Wave” ABC hävdade Cooper att kostnader för 

överkapacitet skulle lämnas utan fördelning. Detta ändras nu och författarna menar att all 

kapacitet skall fördelas, men att åtskillnad skall göras mellan utnyttjad kapacitet och 

outnyttjad kapacitet.(Nehler 2005) 

 

De förändringar av ABC-kalkylen som förespråkats av Cooper och Kaplan bland andra sedan 

början av 1990-talet har dock fått ett mycket litet genomslag, både bland akademiker och 
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bland praktiska användare. Colwyn Jones och Dugdale (2002) menar att detta beror på den 

stora spridning och acceptans som ”First Wave” ABC redan har hunnit få vid den här 

tidpunkten.  

 

”You cannot do with ideas what auto manufacturers do with badly conceived cars: you 

cannot recall them all by sending advertisements to their owners, retrofitting them with 

improved engines or parts, and sending them back again, all for free (Latour, 1999, p.24).” 

(Colwyn Jones, Dugdale, 2002, p.144) 

 

Det finns, i författarnas mening, vid den här tiden ett så stort antal personer som har investerat 

tid och prestige i introduktionen av ABC att det inte finns något direkt intresse för en 

förändring av metoden. Effekt av detta är att den debatt om användandet av ABC som förs 

inom olika områden av företagsekonomin till mycket stor del utgår från den ursprungligen 

presenterade versionen av ABC, det vill säga ”First Wave” ABC (Nehler 2005)  

 

3.4 När är ABC lämpligt? 

Det finns ett flertal författare som har behandlat i vilka situationer ABC kalkylering är att 

rekommendera för ett företag, bland annat Cooper (1988a,b) och Estrin et al (1994). En 

sammanställning av de av olika författare framförda faktorerna ger tre företagsinterna faktorer 

i form av produktdiversifiering, volymdiversifiering och företagets kostnadsstruktur, samt 

ytterligare två faktorer som utgår från ett mer företagsexternt synsätt i form av 

konkurrensgrad och prissättningsfrihet. 

 

3.4.1 Produktdiversifiering 

Som tidigare beskrivits menar Cooper (1988a&b) att det finns fem grundläggande situationer 

då ABC kalkylering är att rekommendera över den traditionella kalkyleringen. Av dessa fem 

situationer kan fyra klassificeras som beroende av skillnader mellan företagets produkter: 

Produktkomplexitet, materialdiversifiering, skillnader i produktstorlek samt skillnader i 

ställtid.  
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Cooper (1988a&b) menar att i de fall ett företags produkter skiljer sig åt markant i fråga om 

komplexitet innebär detta att de konsumerar olika hög andel av företagets resurser. Detta 

innebär att en kostnadsfördelning baserad på produktionsvolym kommer att resultera i en 

snedfördelning av de indirekta kostnaderna till förmån för de produkter som kräver relativt 

större andel av företagets resurser.  

 

Med materialdiversifiering menar Cooper att företagets produkter består av olika material som 

ställer olika krav på bearbetning och maskintid. Genom att inte ta hänsyn till exempelvis 

skillnader i bearbetningstid mellan olika produkter kommer företaget att rapportera för låga 

produktionskostnader för produkter som tar en stor del av företagets produktionskapacitet i 

anspråk. 

 

I de fall produktionen av de olika produkterna ställer krav på olika lång ställtid i produktionen 

måste detta tas hänsyn till för att inte de produkter som rör sig snabbare genom produktionen 

skall bära en för stor del av kostnaderna. 

 

I företag där produkterna skiljer sig åt markant beträffande deras fysiska storlek kommer ett 

traditionellt kalkylsystem att rapportera felaktiga kostnader för de fysiskt större produkterna. 

Detta då dessa konsumerar en större andel av företagets resurser genom exempelvis 

materialhanteringskostnader och kostnader för frakt och lagring. 

 

Estrin et al (1994) har valt att dela in produktdiversifieringsfaktorerna i 

produktdifferentiering, processdifferentiering och differentiering av stödfunktionerna. I de fall 

ett företag har ett diversifierat produktutbud är det rimligt att anta att dessa produkter ställer 

olika krav på företagets resurser. Dessa företag är därför mer benägna att använda sig av ABC 

som kalkylmetod. I företag där olika produkter gör anspråk på olika processer inom företaget 

är det mer troligt att företaget kommer att välja att implementera ABC. I de fall då de olika 

produkterna inom ett företag skiljer sig åt mycket i sin användning av företagets 

stödfunktioner, det vill säga de funktioner som ger upphov till de indirekta kostnaderna, kan 

det uppstå ett behov inom företaget för att införa ABC. 

 

Även Krumwiede (1998a) har undersökt orsaker till val av ABC som kalkylmetod. I sin 

undersökning valde han bland annat att undersöka i vilken mån potential för snedfördelning 
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av kostnader inverkade vid valet att implementera ett nytt kalkylsystem. I undersökningen 

visade Krumwiede på att det fanns ett samband mellan produkt- och volymdiversifiering inom 

ett företag och valet att implementera en ABC kalkyl.  

 

3.4.2 Volymdiversifiering 

Genom att produktionen är differentierad volymmässigt innebär det att fördelning av de 

indirekta kostnaderna baserad på volym blir felaktig.(Cooper 1988a,b) Ett stort antal av de 

indirekta kostnaderna i ett företag står inte i direkt relation till den producerade volymen. Ett 

exempel på andra kostnadsdrivare som ges av Cooper är antal order. Genom att använda sig 

av volym som fördelningsnyckel kommer produkter som tillverkas i små volymer att få bära 

en relativt mindre del av de indirekta kostnaderna än vad de i praktiken ger upphov 

till.(Cooper 1988a,b) 

 

3.4.3 Kostnadsstruktur inom företaget 

Estrin et al (1994) pekar på vikten av företagets kostnadsstruktur vid valet att implementera 

en ABC kalkyl eller inte. Författarna menar att företag där en stor del av den totala 

kostnadsmassan anses bestå av indirekta kostnader så är chansen större att företaget väljer att 

implementera en ABC kalkyl. Detta gäller även i de fall då företaget har uppmärksammat en 

ökande andel indirekta kostnader i den befintliga kalkylen (Estrin et al 1994). Krumwiede 

(1998b) menar i sin undersökning att risken för felfördelning av kostnader på grund av 

företagets kostnadsstruktur är en bidragande orsak till varför företag genomför en 

implementering av en ABC kalkyl.  

 

3.4.4 Grad av konkurrens 

Cooper(1988a,b) menar att graden av konkurrens inom den sektor där det aktuella företaget är 

verksamt är en starkt bidragande faktor vid valet att implementera ABC. Cooper menar att de 

företag som verkar på marknader där det råder stark konkurrens är mer troliga att 

implementera ABC, eftersom de är i större behov av korrekt återgivna produktkostnader för 

sin prissättning. Denna faktor är dock även beroende av det befintliga kalkylsystemets 

utformning. Om det befintliga kalkylsystemet anses ge rättvisande kostnadsinformation faller 

antagandet att starkt konkurrensutsatta företag behöver ABC kalkylering. 
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3.4.5 Prissättningsfrihet 

Estril et al (1994) menar, att en av variablerna vid val av ABC kalkylering är graden av 

prissättningsfrihet. Med detta menar de att då företag är hindrade från att själva bestämma 

priset för sina varor fullt ut, exempelvis i situationer då det råder stark konkurrens på 

marknaden så ökar troligheten för att dessa företag kommer att implementera ABC som 

kalkylsystem.  

 

Faktorer Förklaring 

Produktdiversifiering I de fall företaget har ett stort antal olika 

produkter med olika resurs- och 

tillverkningskrav stödjer detta 

implementeringen av en ABC kalkyl 

Volymdiversifiering I de fall företaget har stora volymskillnader i 

sin produktion stödjer detta 

implementeringen av en ABC  kalkyl 

Kostnadsstruktur inom företaget Företag med en stor andel indirekta 

kostnader är mer disponerade att 

implementera en ABC kalkyl 

Grad av konkurrens Konkurrensgraden inom den sektor där 

företaget är verksamt inverkar positivt på 

valet att implementera en ABC kalkyl. 

Företag som är starkt konkurrensutsatta har 

större nytta av en ABC kalkyl.  

Prissättningsfrihet Företag som inte har prissättningsfrihet på 

sin marknad är mer disponerade att 

implementera en ABC kalkyl, då detta antas 

förbättra prissättningsunderlaget. 

Tabell 2 Faktorer som bestämmer lämpligheten av en ABC kalkyl 
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3.5 Vilka faktorer påverkar implementeringen av ABC 

Det finns ett stort antal författare som har behandlat vilka variabler som kan förklara 

användandet av ABC kalkyler inom företag samt orsakerna till varför företag väljer att frångå 

sin traditionella kalkylmetod till förmån för ABC (se Krumwiede 1998b, Estril et al 1994, 

Cooper 1988a,b, Malmi 1997).  

 

3.5.1 Användningsområden för kalkylinformationen 

Estrin et al (1994) menar att företag som använder kostnadsinformation till strategiska beslut 

gällande produktion och försäljning är mer disponerade att byta system till en ABC kalkyl. 

Författarna anser även att synen på kalkylen inom företaget spelar en stor roll vid valet att 

implementera eller inte en ny kalkyl, de företag som använder sig av kalkylinformation till 

kostnadsuppföljning och prissättning är mer troliga att byta system till en ABC kalkyl. De 

anser även att analysfrekvensen, det vill säga hur ofta kalkylinformation används i 

organisationen, spelar en stor roll vid införandet av en ny kalkyl. Även Krumwiede (1998b) 

visar på att kalkylinformationens användning och den vikt som läggs vid den inom 

organisationen är en viktig aspekt vid valet att implementera en ABC kalkyl. Krumwiede 

finner i sin undersökning belägg för att organisationer som upplever att de inte har stor nytta 

av kalkylinformationen är mer troliga att inte implementera en ABC kalkyl eller att välja att 

avbryta implementationsarbetet efter att det har startat. Artikeln ger även belägg för att 

företag som anser att kalkylinformationen är av stor vikt oftare väljer att fullt ut integrera 

ABC-kalkylen i sitt kostnadsrapporteringssystem.  

 

3.5.2 Befintligt kalkylsystem 

Både Estrin et al (1994) och Krumwiede (1998b) menar att det befintliga kalkylsystemets 

funktion spelar en avgörande roll i de fall ett företag står inför en eventuell implementering av 

en ABC kalkyl. Detta kan även sägas vara en av Cooper (1988a,b) och Kaplan och Johnssons 

(1987) huvudteser. I de fall då det befintliga kalkylsystemet innehåller få kostnadsställen eller 

då det finns en uppenbar risk för felfördelning av kostnader, finns det en större vilja inom 

företaget att byta till en ABC kalkyl.  
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3.5.3 Företagets storlek 

Företagets storlek, mätt i omsättning, kan antas ha betydelse för valet att implementera ABC 

eller inte. Krumwiede (1998b) visar i sin studie av verksamma faktorer vid de olika 

implementeringsstegen i ABC att företagsstorlek är en signifikant variabel vid valet att 

implementera en ABC kalkyl. Orsaken till detta, enligt Krumwiede, är att implementeringen 

av ett nytt kalkylsystem ställer stora krav på resurser inom företaget och att mindre företag 

antingen inte har tillgång till den kompetens och de resurser som krävs, eller att de inte tror 

sig ha tillgång till dem. 

 

3.5.4 Strukturella faktorer 

Malmi (1997) menar att implementeringen av ett ABC system, samt i vilken mån 

implementeringen upplevs som lyckad av olika delar av organisationen, främst beror på tre 

strukturella faktorer inom företaget. De tre faktorer som Malmi (1997) identifierar i sin 

undersökning är politiska faktorer, kulturella faktorer och ekonomiskt rationella faktorer.  

 

Den politiska faktorn behandlar i vilken grad olika användare av systemet ser sin position 

inom organisationen stärkas eller försvagas av den kostnadsinformation som ABC kalkylen 

bidrar med. I de fall starka aktörer inom en organisation ser sin position försvagas genom att 

ABC kalkylen exempelvis visar på en större resursförbrukning inom deras respektive 

ansvarsområden så kommer dessa aktörer att verka för att kalkylen inte implementeras 

alternativt för att implementeringen avbryts till förmån för den traditionella kalkylen.(Malmi 

1997) Den politiska faktorn kan även kopplas till vad Krumwiede (1988b) kallar för 

ledningens stöd. Enligt Krumwiede är ledningens stöd en av de faktorer som påverkar 

huruvida företaget väljer att gå vidare med en implementering av ett ABC system.  

 

Ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid valet att implementera en ABC kalkyl 

är företagskulturen. I organisationer där produktionsenheterna historiskt sett inte har varit 

ansvarig för kalkylsystemet är chansen att implementeringen av ett ABC system lyckas 

mindre än i en där produktionsenheterna är involverade i kostnadsbedömningsarbetet (Malmi 

1997).  
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Den ekonomiskt rationella faktorn speglar Coopers (1988b) antagande om att ett kalkylsystem 

måste vara ekonomiskt rationellt, det vill säga att marginalkostnaden för att implementera ett 

mer komplext system inte får överstiga marginalnyttan. Malmi (1997) visar på att i de fall då 

den operativa personalen redan har tillgång till den kostnadsinformation som ABC kalkylen 

bistår med på indirekt väg, det vill säga genom kontakter och system som ligger utanför de 

formella styrverktygen i företaget så kommer implementeringen av ett ABC system inte att 

upplevas som kostnadseffektivt av personalen och därför kommer det ej att implementeras, 

alternativt kommer implementeringen att avbrytas i ett tidigt stadium. 

 

Nedan ges en sammanställning av relevanta faktorer och på vilket vis de påverkar valet att 

implementera en ABC kalkyl. 

Faktorer  Förklaring 

Användningsområden för 

kalkylinformationen 

I de fall företaget i dagsläget använder sig av 

kalkylinformationen som underlag för 

strategiska beslut, kostnadsuppföljning och 

som underlag för prissättningsbeslut stödjer 

detta implementeringen av en ABC kalkyl. 

Befintligt kalkylsystem Det befintliga kalkylsystemets utseende 

påverkar valet att implementera en ABC 

kalkyl. I de fall företaget i dagsläget använder 

sig av ett stort antal kostnadsställen och 

fördelningsnycklar för fördelningen av 

kostnader inverkar det negativt på valet att 

implementera en ABC kalkyl.  

Företagets storlek Företagets storlek inverkar positivt på valet 

att implementera en ABC kalkyl. Större 

företag, mätt i omsättning, är mer disponerade 

att investera nödvändiga resurser i 

implementeringen av en ABC kalkyl. 

Strukturella förutsättningar Politiska, kulturella och ekonomiskt rationella 

faktorer spelar in vid valet att implementera 

en ABC kalkyl. 

Tabell 3. Faktorer som inverkar vid implementeringen av en ABC kalkyl
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4. Supply Chain Management 

4.1 Ursprung 

Supply Chain Management härstammar ursprungligen ur logistiken, där det används som ett 

styrningsverktyg. Begreppet logistik lanserades för första gången av baron Antoine Henry 

Jomini 1838 i boken ”summary of the art of war”. Med logistik avser Jomini ett praktiskt 

tillvägagångssätt för truppförflyttning i krig.(Nilsson & Carlsson, 2003) Historiskt sett har 

begreppet logistik används främst under krigstid och utvecklades mycket snabbt under andra 

världskriget. När kriget var över överfördes logistikens betydelse även till näringslivet. 

(Christopher, 2005) The Council of Logistic Management definierar logistik på följande vis:  

 

”… the process of planning, implementing and controlling the efficient, effective flow and 

storage of goods, services, and related information from point of origin to point of 

consumption for the purpose of conforming to customer requirements.” (Council of Logistic 

Management, 1991) 

 

Logistikens huvudsakliga uppgift är att styra varu- och informationsflöden inom företag och 

organisationer. Supply chain management bygger vidare på denna tanke om att styra flöden, 

genom att se till hela värdekedjan, dvs. hela flödet från råmaterial till slutlig konsument, och i 

vissa fall även tillbaka igen genom någon form av återvinningsprocess. (Hsu, 2005) 

 

4.2 Supply Chain Management i teorin 

 
Tanken om att företag inte kan överleva isolerade från sina leverantörer och övriga 

medlemmar i värdekedjan är vad som lagt grunden för Supply Chain Management 

(fortsättningsvis SCM).  En vedertagen definition av SCM lyder som följer: 

 

” The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers 

to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole.” (Christopher, 

2005, s.5) 
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SCM fokuserar alltså på att genom styrning av relationer skapa ökad lönsamhet för samtliga 

parter involverade i värdekedjan. Syftet med SCM är att skapa konkurrensfördelar gentemot 

sina konkurrenter, denna konkurrensfördel består i huvudsak av kostnadsfördelar och en ökad 

kundtillfredställelse. (Christopher, 2005) 

 

4.2.1 Innebörder av SCM 

I praktiken kan det dock sägas att det finns fyra olika innebörder när SCM diskuteras. Den 

första och också simplaste tolkningen av SCM, har ett företagsinternt fokus och härrör till 

materialflödet genom ett företag. Innebörden av denna första tolkning av SCM har stora 

likheter med vad Porter (1985) benämner för värdekedjan. Nästa tolkning av begreppet 

innefattar relationen mellan en köpare och en leverantör. Här tas alltså ett steg ut från det 

företagsinterna och man ämnar styra relationen med SCM. I ett tredje fall tas även med 

leverantörens leverantörer och köparens kunder, begreppet expanderar helt enkelt till att 

innefatta fler parter. I den fjärde och sista tolkningen av SCM syftas på styrningen av ett helt 

nätverk av företag, och det som styrs är varu- och informationsflöden från råvara till slutkund. 

(Harland, 1996)  

 

Termen SCM användes ursprungligen ur ett lagereffektiviseringsperspektiv internt i företag. 

Anledningen till detta var att enheter inom organisationer blev allt mer självständiga och 

avgränsade sig från organisationens övriga enheter. För att bryta detta mönster infördes då 

filosofin SCM, för att få enheterna att arbeta mindre myopiskt och istället se till företaget som 

en helhet. Genom att enheternas ökade samarbete kunde lagernivåer minskas och således 

minskade även lagerkostnaderna.(Cooper & Elram, 1993) 

 

För att klargöra hur intensivt en relation innefattande SCM kan vara väljer vi att använda oss 

av figuren nedan. Supply Chain Management i sin intensivaste form är så nära vertikal 

integrering som det går att komma. (Christiansen et al, 2003) 
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Figur 3.Supply Chain Management as a type of relationship. (Harland, 1996) 

 

Supply Chain Management kan ses som ett mellanting mellan ett fullständigt integrerat 

vertikalt system och en värdekedja där varje medlem arbetar självständigt. I ett fullständigt 

integrerat vertikalt system så sker samtliga aktiviteter från råmaterial till slutkund inom 

organisationen, ett bra exempel på detta är däcktillverkare där dessa företag odlar sitt eget 

gummi, tillverkar däcken och sedan säljer dessa till kund via sina egna butiker.(Cooper & 

Elram, 1993) Att företag idag utför samtliga aktiviteter från råmaterial till slutkund är något 

som blir allt mer sällsynt. Den hårdnande konkurrensen i företags omgivningar har fött 

begrepp som Outsourcing och kärnkompetenser, i praktiken blir innebörden av dessa båda att 

företag skall lägga allt fokus på sina kärnkompetenser, dvs. det företaget är verkligt bra på, 

resterande aktiviteter är bättre att köpa in från en extern part eller använda sig av outsourcing. 

När vissa aktiviteter utförs av en extern part så är det i många fall lämpligt att utforma och 

underhålla en god relation till denna externa part. Att vissa aktiviteter läggs ut externt behöver 

ju inte bero på att de är oviktiga för företaget, det kan vara så enkelt att de finns andra företag 

som kan utföra aktiviteterna till ett bättre resultat, lägre kostnad eller i ideal fallet båda två. 

Det är här SCM kommer in som verktyg för att syra flödena mellan parterna för att skapa 

bästa möjliga lönsamhet till samtliga inblandade.( Christopher, 2005) 
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Service och support 

Figur 4. The Supply Chain, ( Lockamy III & Smith, 2000. egen bearbetning.) 

 

4.2.3 Fördelar och nackdelar med SCM 

Den kanske största utmaningen dagens företag möter är finna effektiva lösningar på hur 

volatilitet i efterfrågan skall hanteras. Som vi tog upp i inledningen så blir produkters och 

teknologiers livscykler allt kortare. Konkurrenstrycket tvingar hela tiden fram nya produkter 

och kundernas krav på produktvariationer ökar ständigt. Denna utmaning har lett till att 

företag försöker anpassa sina organisationer för att bli mer smidiga så att de snabbare kan 

reagera på svängningar i efterfrågan. Det kan sägas finnas två huvudstrategier inom SCM. 

Den traditionella härstammar från den japanska bilindustrin och Toyota Production System 

(TPS), och går under benämningen ”Lean”. Begreppet innefattar optimering av 

resursanvändning och maximering av skalfördelar, vilket också gör det lämpligt för 

organisationer vilka producerar standardiserade produkter och är efterfrågan är relativt jämn. 

Den andra huvudstrategin som går under namnet ”Agile” innebär att snabbt kunna ställa om 

för att möta förändringar, dvs. att snabbt kunna öka/sänka utbudet beroende av efterfrågan 

men även att kunna ställa om från en modell till en annan. För att tydliggöra innebörden kan 

sägas att för en organisation som är fullständigt ”Agile” innebär inte variationer i efterfrågan 

något problem.(Christopher, 2005) 

 

I verkligheten finns det som i så många andra fall inget svart eller vitt, naturligtvis finns det 

för många företag ett behov av båda dessa strategier. Beroende av ledtid  och volatilitet i 
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efterfrågan finns två ytterliggare strategier, Kanban och Hybrid, dessa båda förklaras av 

bilden nedan. 

Lean 
Plan and optimize 

Hybrid 
De-couple through 

postponment 

Kanban 
Continuous 

Agile 
Quick response 

Supply 
characteristics 

Long lead times 

 

 

 
 

Figur 5. Gen
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eric Supply Chain Strategies, (Christopher, 2005) 

n till att dessa olika strategier tas upp i denna uppsats är att visa på komplexiteten i 

av värdekedjan. Med detta menar vi att det inte finns en universallösning för hur 

tföras. Beroende av flera orsaker kan det vara lämpligt att utforma värdekedjan så 

ssar i samanhanget.(Cooper & Elram, 1993) 

ivits ovan syftar alltså SCM till att skapa konkurrensfördelar gentemot 

rna. Källan till denna konkurrensfördel ligger först och främst i organisationens 

 differentiera sig från konkurrensen och vidare även i att sänka kostnader och 

 lönsamheten.(Christopher, 2005)   

ker till att använda SCM 

e huvudsakliga skäl till varför företag väljer att använda sig av SCM, eller bli en 

supply chain. Det första skälet ligger i företagens kapitalbindning i lager, ett 

kapar en viss säkerhet som innebär att säkerhetslager kan minskas, vidare har det 

 i många fall så har lagertillgängligheten ökat samtidigt som ledtiderna minskat. 

 av en gemensam styrning och bättre koordination av lagren inom kedjan.  

skälet leder in på det andra som är att öka kundtillfredställelsen, detta görs via 

ider och högre lagertillgänglighet. Nyckeln till detta ligger i att överflödigt lager 
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minskas, medlemmarna inom kedjan kommer fortfarande att behöva hålla sig med 

säkerhetslager, men dessa nivåer kan minskas på grund av den minskade osäkerhet samarbetet 

innebär.  

 

Det tredje skälet är att skapa konkurrensfördelar för värdekedjan och dess medlemmar. Detta 

görs genom att parterna inom kedjan jämförs med varandra, på så vis utövas en form av 

benchmarking och vidare utnyttjar man olikheterna mellan företagen, exempelvis kan ett 

företag i kedjan ha en lägre kapitalkostnad än övriga parter, detta är naturligtvis något som 

kedjan kan och bör utnyttja. Sammanfattningsvis är skälen till denna typ av samarbeten att 

skapa konkurrensfördelar via lägre kostnader och högre kundtillfredställelse. (Cooper & 

Elram, 1993) För att vidare illustrera hur Supply Chain Management skiljer sig från mer 

traditionella samarbetsformer presenteras nedanstående tabell.  Tabell fyra ämnar att 

tydliggöra den ökade integrering som krävs för ett framgångsrikt ”SCM-förhållande”.  

 
Element Traditionellt samarbete Supply Chain Management 

 

Lagerstyrning Individuella åtgärder Samarbete genom hela värdekedjan 

Kostnadsapproach Minimera företagets kostnader Minimera värdekedjans kostnader 

Tidshorisont Kort Lång 

Informationsdelning och 

övervakning 

Begränsad till transaktioner Till de nivå som krävs för 

planering och övervakning 

Koordinering på multipla plan i 

kedjan 

Enkel kontakt mellan par i kedjan Multipel kontakt mellan företagen 

på samma nivå samt företag på 

andra nivåer i kedjan 

Gemensam planering Transaktionsbaserad Ständigt pågående 

Kompatibilitet i företagsfilosofier Inte relevant Kompatibla i de avgörande 

relationerna 

Bredd i leverantörsbas Stor för att öka konkurrenskraft 

och sprida risker 

Liten för att förbättra 

kommunikationen 

Kanalledarskap Inte nödvändig Nödvändigt för att koordinering 

Grad av risk- och vinstdelning Var och en för sig Delas mellan parterna långsiktigt 

Hastighet i informations- och 

varuflöde 

Inriktning mot lager och 

säkerhetslager 

Integration av flödet för att höja 

hastigheten via tex. JIT och Quick 

Response. 

Tabell 4. Jämförelse SCM och traditionella organisatoriska samarbeten (Cooper & Elram 1993, egen 
översättning) 
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4.4 Krav för en lyckad implementering av SCM 

Dekker (2000), skriver att den vanligaste anledningen till att interorganisatoriska samarbeten 

misslyckas ligger i avsaknaden av formella styrmekanismer. Vid utformandet av 

styrmekanismerna bör hänsyn tas till de beroendeförhållanden som föreligger i relationen. 

Thompson (1992) kategoriserar in olika beroendesituationer i tre grupper: delat beroende, 

serieberoende och ömsesidigt beroende.  Komplexiteten i ett samarbete där parterna har ett 

stort beroende av varandra medför att för relationens överlevnad krävs frekventa kontakter 

och en hög grad av koordination.(Thompson, 1992).   

 

Traditionellt så arbetar ofta de olika enheterna i en värdekedja tämligen avskilt från varandra, 

även inom ett och samma företag ser ofta de olika avdelningarna främst till sig själva och 

söker optimera sina egna prestationer. Det är till stor del på grund av detta som företag tvingas 

hålla sig med buffertar eller säkerhetslager, vilket leder till ett långsammare varuflöde och 

således till en relativt hög kapitalbindning. SCM är tänkt att fungera som ett verktyg för att 

övervinna detta, genom att arbeta fram ett synkroniserat nätverk där alla parter i värdekedjan 

är sammanlänkade med föregående och efterföljande steg och där all arbetar i samma takt. 

Nyckeln till att lyckas med detta är information, parterna måste förmedla information gällande 

efterfrågan, prognoser, produktionsscheman, nya produktlanseringsdetaljer och annan viktig 

information. För att uppnå detta krävs en hög grad av transparens och synkronisering, vilket i 

sig kräver ett intensifierat samarbete mellan parterna. Nedan kommer en uppställning av några 

av de nyckelfaktorer som är nödvändiga för att sammanlänka värdekedjan för en lycka 

utgång. 

 

• Planering och Schemaläggning, innefattar bland annat var material är beläget i 

processen, prognoser, kapacitetshantering. 

• Design, härrör teknisk design av produkter, vilka komponenter skall ingå i en 

produkt, men även designandet av värdekedjan. 

• Nya produktintroduktioner, innefattar framtagandet av prototyper, testning och 

validering av dessa, samt in- och utfasning av produkter. 

• Orderhantering, behandlar bland annat vidarebefordrandet av order genom kedjan.  

• Upphandling, innefattar bland annat val av leverantörer. (Christopher, 2005) 
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Synen på partnerskap mellan organisationer som mer effektivt än traditionella arm’s-length 

relationer vinner allt större kraft och integrerade värdekedjor blir allt vanligare. SCM kan ses 

som en serie relationer vars framgång bygger på ett värdeskapande informationsutbyte. 

(Christopher, 2005) 

 

Vi har ovan beskrivit vikten av informationsutbyte mellan parterna i en värdekedja, följande 

stycke kommer att behandla hur denna information förmedlas mellan parterna. Flertalet av 

dagens företag har någon forma av intranät där information läggs upp för att koordinera 

organisationens medarbetare att alla arbeta mot samma mål. I ett Supply Chain Management 

sammanhang är det nödvändigt att denna typ av information även kommer ut till andra delar 

av värdekedjan. Litteraturen benämner detta för ett extranet och möjliggör för organisationer 

genom olika typer av öppen kommunikation att komma åt värdefull information så som 

försäljningsprognoser och kan då bättre matcha utbudet efter efterfrågan. (Christopher, 2005)  

 

Vi upprättandet av samarbeten mellan företag är det absolut nödvändigt att fastställa hur 

relationen skall koordineras samt vilka styrningsverktyg som skall användas för att stödja 

beslutsfattandet i samarbetet. (Van der Meer-Koistra & Vosselman, 2000). 

 

”…accounting methods play a key role in forming the relationship” (Håkansson & Lind, 2004 

sid.17) 

 

Som nämnts tidigare i detta kapitel är informationsflödet mellan parterna i ett samarbete av 

avgörande betydelse för samarbetets framgång. Det är här redovisningsverktyg kommer in 

som en viktig faktor i Supply Chain Management. Med hjälp av ett bra redovisningsverktyg 

erhåller samarbetsparterna den information som krävs gällande inte bara kostnader utan även 

information om effektivitet och produktivitet. (Ramos, 2004) 

 

4.4.1 Relationer 

Fördelarna med SCM är omöjliga att uppnå utan ett nära samarbete mellan parterna. Något 

som vi redan nämnt men som är värt att påpeka ytterligare är vikten av förtroende mellan 
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samarbetande parter. För att tydliggöra detta använder vi av det klassiska exemplet: ”the 

prisoners dilema”.  

 

Scenariot lyder som följer: Du och din partner har arresterats misstänkta för att ha rånat en 

bank. Ni placeras i varsin cell utan möjlighet till att kommunicera med varandra. 

Förhörsledaren berättar att om ni erkänner så mildras er dom och att om ni väljer att inte göra 

det kommer straffet att bli hårdare. Du och din partner ställs nu inför fyra olika scenarier: 

 

Scenario 1. Du erkänner och din partner erkänner inte. 

Resultat: Du får ett års fängelse för medhjälp medan din partner får fem år. 

 

Scenario 2. Du erkänner inte, men det gör din partner. 

Resultat: Du får fem års fängelse och din partner ett år för medhjälp. 

 

Scenario 3. Ni erkänner båda. 

Resultat: Ni får två år vardera. 

 

Scenario 4. Ingen av er erkänner. 

Resultat: Ni går båda fria. 

 

 

2 resp 2 år 

5 resp 1 år  

 

Erkänner 
 

Din Partner 

Erkänner 
 

DU 
 

 

 

Figur 6. The prisoners dilemma: penalty options (yea

 

 3
Erkänner inte
1 resp 5 år 

0 resp 0 år 
Erkänner inte
rs in jail), (Christopher, 2005, egen översättning) 
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Om du och din partner inte litade på varandra så är det troliga resultatet att ni båda skulle 

erkänna för att på så vis få en mildare dom. Om du och din partner litade på varandra fullt ut 

så hade ni vetat att den andre inte skulle erkänna och då hade ingen av er erkänt.   

Illustrationen syftar till att visa hur viktigt det är med förtroende inom ett samarbete, som 

exemplet visar så uppnås bästa möjliga resultat för båda parterna då de litar på varandra och 

inte erkänner. I den fullständigt integrerade värdekedjan, föreligger ett behov av förtroende 

mellan parterna, detta förtroende kan skapas genom att delaktiga aktörer öppnar upp sina 

redovisningssystem för varandra. Denna företeelse är vad som i litteraturen benämns ”Open 

book”. 

 

“Without a common accounting framework, partners are forced to trust each other’s word 

about cost and revenues.” (Seal et al, 1999) 

 

Information och förtroende är i högsta grad relaterade till varandra, förtroende medför lägre 

kostnader för förhandling och övervakning av transaktioner eftersom parterna de facto litar på 

varandra och således inte behöver samma mängd information. (Seal et al, 1999) 

 

Allt fler företag har övergett tanken om att använda sig av flera leverantörer och på så vis 

försöka minska företagets risk, och i viss mån även kunna spela ut leverantörerna mot 

varandra för att erhålla ett lågt pris. Istället väljer man att ingå intimare samarbeten och via 

förtroende som uppstår i en relation uppnås utöver lägre priser, även andra fördelar så som 

bättre kvalitet vilket leder till ytterligare sänkta kostnader då mindre tid behöver ägnas åt att 

faktiskt kontroller de varor som köpts. Ytterliggare en fördel med ett samarbete är att order 

mellan samarbetspartners ofta ges en högre prioritet än externa order, vilket leder till kortare 

ledtider och en högre service.(Christopher, 2005) 

 

Den kanske största barriären till varför SCM inte införs i organisationer hävdar många ligger i 

att företag ofta är konservativa, dvs. företagsledningar är ofta ”rädda” för förändring. Anrika 

företag är ofta inte villiga att förändra ett recept som varit och kanske än idag är 

framgångsrikt. Konceptet SCM där flödet av varor och information ser som ett enda rådande 

system strider också mot den traditionella funktionsindelning som flertalet av dagens företag 

använder sig av. Företag är ofta indelande i divisioner och ansvarsområden där en avdelning 

ansvarar för inköp, en för produktion och en för försäljning osv.  Vidare har dessa uppsatta 
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budgetmål, i många fall kopplade till avdelningschefens bonus, som skall uppfyllas, vilket lätt 

leder till suboptimering genom att avdelningens mål skall uppfyllas i första hand, först 

därefter vidgar man blicken mot företaget som helhet. (Sandberg, 2005) 
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5. Undersökt material
 

5.1 Inledning 

Termen ABC lanserades, som tidigare tagits upp i uppsatsen, av Cooper 1988, (Cooper 

1988a), detta till trots finns det forskare som hävdar att inom logistiken har ABC använts 

långt innan dess. Goldsby & Closs (2000) hävdar att logistiker började använda sig av ett 

tankesätt mycket likt ABC redan under 1960-talet. Lin et al (2001) sticker ut hakan 

ytterliggare och hävdar att ABC användes så tidigt som innan andra världskriget. (Lin et al, 

2001) Vi har inte för avsikt att fastställa den exakta tidpunkten för när ABC användes för 

första gången, utan konstaterar bara att det var först under 1990-talet som diskussionen 

rörande användandet av ABC i Supply Chain Management sammanhang på allvar tog fart i 

den akademiska världen.  

 

Sedan dess har en rad artiklar publicerats på ämnet. Merparten av dessa ställer sig mycket 

positiva till användandet av ABC i värdekedjor. Viktigt att nämna redan här är dock att även 

om det skrivits mycket på ämnet så är de praktiska fall, där företag faktiskt använder sig av 

ABC som styrinstrument för den värdekedja man är delaktig i, väldigt få. (Dekker & Van 

Goor 2000, La Londe & Pohlen 1996) Flera författare talar om just nytta av ABC inom 

organisationers logistikavdelningar. 

 

”Among ABC´s more valued uses in logistics is its application to supply chain activities that 

transpire within and between firms. It is believed that supply chain members could benefit 

considerably from the application of a system-wide costing approach.” (Goldsby & Closs, 

2000)  

 

Vidare framgår det av Williamson Walton´s undersökning från 1996 att ABC används 

frekventare inom logistik- och transportavdelningar inom företag än vad själva 

redovisningsavdelningarna gör.(Williamson Walton, 1996) 

 

De huvudsakliga anledningarna till denna positiva inställning ges av den nytta ABC genererar 

i form av bättre och mer noggrann kostnadsfördelning. Flertalet författare menar vidare att 
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den aktivitetsfokus som ABC medför passar särskilt bra inom logistiken där aktiviteter och 

processer är relativt enkla att mäta. Ytterliggare ett vanligt förekommande argument till varför 

SCM samarbeten skall använda ABC, ligger i de utvärderingsmöjligheter som ABC kan bidra 

med. 

 

Det finns även ett fåtal författare som är mer kritiska till användandet av ABC i SCM. Seal et 

al (2004), ställer sig kritiska till att överhuvudtaget använda redovisningsverktyg för att styra 

en värdekedja, vidare menar Lockamy & Smith (2000) att ABC inte kan generera det 

kundfokus som krävs för att en värdekedjas överlevnad. 

 

För att underlätta för läsaren har vi valt att nedan ställa upp en tabell som tydliggör vilka 

författare som är positivt respektive negativt inställda till användandet av ABC i SCM. Denna 

tabell kommer i slutet av detta kapitel att återkomma, då kompletterad med utförliga 

förklaringar till varje författares ställningstaganden. 

 

För ABC i SCM Mot ABC i SCM 
Dekker, Van Goor (2000) Seal, Berry, Cullen (2004) 

Williamson Walton (1996) Lockamy, Smith (2000) 

Pohlen, Coleman (2005) Gunasekaran et al (2005) 

Goldsby, Closs (2000)  

Lin, Collins, Su (2001)  

Pohlen, La Londe (1994)  

La Londe, Pohlen (1996)  

Seal et al (1999)  

Dekker (2003)  

Axelsson et al (2000)  

Ramos (2004)  

Norek, Pohlen (2001)  

Tabell 5. Artikelsamanställning 

5.2 Huvudsakliga orsaker för användandet av ABC inom SCM 

 

Användandet av olika former av styrverktyg inom Supply Chain Management (SCM) är ett 

förhållandevis ungt ämne och de flesta artiklar har skrivits under de senaste tio åren. Att 

ämnesområdet på intet sätt är fullt utrett märks inte minst i de olika synsätt som synliggörs i 
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litteraturen. Även bland de författare som förespråkar olika former av styrverktyg och då 

främst ABC kalkyler inom SCM märks en tydlig heterogenitet i de presenterade orsakerna till 

varför just ABC kalkyler anses särskilt väl lämpat i dessa situationer. 

 

Bland de undersökta artiklarna kan tre huvudargument för användandet av ABC inom SCM 

fastställas. Dessa argument är ABC kalkylens överlägsenhet som utvärderingsverktyg, de 

fördelar som uppnås genom ABC kalkylens aktivitetsfokus samt den bättre 

kostnadsfördelning som ABC kalkylen antas bidra med till organisationen. 

 

5.2.1 ABC kalkylen som utvärderingsverktyg  

Det är främst tre av de undersökta artiklarna vars författare baserar sina argument för ABC 

inom SCM på kalkylmetodens fördelar som utvärderingsverktyg. Dessa artiklar är Williamson 

Walton (1996), Dekker och Van Goor (2000) samt Pohlen och Coleman (2005).  

 

Williamson Walton visar i sin artikel ”The ABC´s of EDI: The role of Activity Based Costing 

(ABC) in determining EDI feasibility in Logistics organizations”(1996) hur ABC kalkylering 

med fördel kan användas för att utvärdera i vilken grad EDI (Electronic Data Interchange) 

system är lönsamma för företaget. Artikeln bygger till viss del på resultatet av en kvantitativ 

undersökning utförd av Williamson Walton, i vilken hon visar på att ABC kalkylering 

används i högre grad av logistikavdelningarna än av redovisningsavdelningarna inom företag. 

Enligt Williamson Walton beror denna högre grad av spridning av ABC inom 

logistikavdelningarna på att ABC genom sin fokus på aktiviteter lämpar sig särskilt väl för 

mätning av logistikkostnader. 

 

Dekker och Van Goor menar i sin artikel “Supply Chain Management and Management 

Accounting: A Case Study of Activity-Based Costing” att ABC: s tillämpning vid SCM inte 

har utretts tillräckligt i de artiklar där det förordas samt att det inte har problematiserats 

tillräckligt. Artikelförfattarnas egen inställning till användandet av ABC är positiv, de anser 

att kalkylmetoden är lämplig för kostnadsfördelning inom värdekedjan men att det finns vissa 

förbehåll. I artikeln presenterar författarna ett case baserat på tre företag inom en värdekedja, 

som visat på hur dessa har använt sig av ABC för att göra effektivitetsberäkningar och 

kostnadsberäkningar vid förändringar inom kedjan. 
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Den kostnadsinformation som används till ABC analysen härrör i det här fallet enbart från 

sådana processer som är knutna till logistikprocesserna inom företagen. Med andra ord tar 

effektivitetsberäkningarna inte hänsyn till eventuella produktivitetsförändringar som kan 

resultera av förändringarna.  

 

Den kalkyl som presenteras i artikeln har gjorts på en aggregerad nivå inom företagen och 

även om aktiviteterna har samma namn inom samtliga företag så är kostnadsinformationen 

som går in i kalkylerna företagsspecifik. Författarna menar att den här typen av kalkyler har 

ett stort värde vid användandet av SCM men att de måste kompletteras med ytterligare mått, 

även om dessa lämnas ospecificerade. 

  

En av grunderna i den presenterade modellen är den homogenisering av kostnadsdata mellan 

företagen som har gjorts, författarna förespråkar användandet av samma terminologi vad 

gäller aktiviteter och kostnadsställen inom samtliga företag inom värdekedjan, även i de fall 

den faktiska kostnadsinformationen kan skilja sig åt i innehåll. Orsaken till detta val är att 

genom att likrikta systemet skapas en möjlighet att kunna jämföra kostnader mot varandra 

mellan de i kedjan ingående företagen samt att sammanställa kostnaderna för en viss 

företagsöverskridande aktivitet. Enligt författarna vägs de schablonfördelningar och 

uppskattningar av kostnader som detta arbetssätt medför upp av den möjlighet till att 

utvärdera gränsöverskridande aktiviteter samt möjligheten att visa värdet av eventuella 

förändringar. 

 

Även om Dekker och Van Goor (2000) anser att vissa avsteg kan göras från kalkylprinciperna 

för att uppnå en större samstämmighet inom det organisationsöverskridande kalkylsystemet så 

är de samtidigt noga med att påpeka vikten av att aktiviteter och kostnadsdrivare 

överensstämmer med hur det verkligen ser ut i organisationerna. Vidare är man medvetna om 

att samtliga aktiviteter och kostnadsdrivare inte går att jämföra mellan företagen, och dessa 

går inte heller att utvärdera. 

 

Som sammanfattning kan sägas att modellen syftar till att göra det möjligt att utvärdera ett 

samarbete snarare än att ge korrekt kostnadsinformation. 
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Pohlen och Coleman (2005) förespråkar i sin artikel ”Evaluating Internal Operations and 

Supply Chain Performance using EVA and ABC” en kombination av EVA (Economic Value 

Added) och ABC för mätning av processerna inom en värdekedja. De menar att de instrument 

som i dagsläget används för utvärdering av värdekedjor, såsom TCO (Total Cost of 

Ownership), enbart mäter andra medlemmar i värdekedjans effekt på det egna företaget, inte 

effekten av hela värdekedjan på slutkonsumenten. Författarna utvecklar en modell presenterad 

av Lambert och Pohlen (2001) och har ett värdekedjeperspektiv på utvärderingsverktyget, det 

vill säga att modellen omfattar hela värdekedjan. 

  

Författarna förespråkar användandet av en kombinerad metod av EVA och ABC, där EVA 

används för att utvärdera hur processförändringar påverkar medlemmarna i värdekedjan samt 

bidrar med en likriktning av mätinstrumenten bland de olika aktörerna inom värdekedjan. 

Användandet av ABC analysen för hela värdekedjan ger enligt författarna kunskap om vilka 

aktiviteter som driver kostnaderna och prestationerna inom värdekedjan. Utöver detta så 

bidrar ABC med att översätta icke-finansiella prestationer till finansiella, på det sättet 

fungerar ABC kalkylen som ett hjälpmedel till EVA. 

 

Författarna menar att arbetet med att implementera ABC och EVA som mätinstrument skall 

utgå från kedjans strategiska inriktning, vilken med fördel bestäms av den starkaste parten i 

kedjan. De hävdar med andra ord att arbetet med att integrera kostnads- och 

prestationsmätning inom värdekedjan skall utgå från den part med mest makt och att 

utvecklingen av instrumenten skall utgå från denna aktörs strategi. Det är därtill denna aktörs 

strategi som påverkar vilka de övriga aktörerna inom värdekedjan skall vara.  

 

Författarna för även fram värdekedjans komplexitet som en viktig variabel i arbetet med att 

implementera homogena styrverktyg. Enligt författarna tar sig en värdekedja oftast formen av 

ett träd, med ett flertal förgreningar åt olika håll, snarare än den linjära kedja som normalt 

förekommer i litteraturen. Genom att kartlägga kedjan kan ledningen i det initiativtagande 

företaget använda detta till sin fördel genom att välja vilka aktörer som skall ingå i kedjan 

samt genom att skapa kostnadsfördelar vid exempelvis inköp även längre bak i kedjan. 

 

Författarna menar att ABC kalkylering inom SCM har ett flertal fördelar framför andra 

metoder för kostnadskalkylering, bland annat hänvisar de till den ökade tydlighet som 
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användandet av flera kostnadsdrivare innebär framför den traditionella kalkylen baserad på 

främst volymfördelning. Författarna menar att genom att kalkylen ger företagen i värdekedjan 

en större tydlighet i kostnadssambanden så innebär detta att möjligheten att identifiera de 

kostnader som är hänförliga till värdekedjan kan särskiljas från företagets övriga kostnader. 

Genom att varje företag i kedjan inför en ABC kalkyl och identifierar de processer som är 

relevanta för värdekedjan kan en helhetskalkyl för hela kedjan upprättas. 

 

Pohlen och Coleman identifierar ett flertal problemområden vid implementeringen av en ABC 

kalkyl inom värdekedjan. Bland de problemområden som diskuteras återfinns problematiken 

som kan uppstå genom att en eller flera aktörer inom värdekedjan inte är intresserade av att 

delta i arbetet med att implementera kalkylen. Författarna menar att detta problem kan 

kringgås genom att tydliggöra de fördelar som en gemensam kalkyl kommer att medföra för 

aktörerna och lägger speciell vikt vid nödvändigheten av dialog mellan parterna. De menar 

även att genom den ökade integrationen mellan de olika aktörerna så kommer aktörernas 

individuella riskexponering att minska, vilket i sig kommer att tala för en ökad integration. 

 

5.2.2 ABC kalkylens aktivitetsfokus 

ABC kalkylens fokus på aktiviteter och resurser är något som ett flertal författare har tagit 

fasta på och som anförs som argument för att använda sig av ABC inom SCM. Pohlen och La 

Londe har i två artiklar (Pohlen, La Londe 1994 & La Londe, Pohlen 1996) talat för 

användandet av ABC inom logistikfunktionerna i företag och då främst i SCM situationer. 

Även andra författare har fört fram ABC kalkylens aktivitetsfokus som orsaken till varför 

denna är att rekommendera inom värdekedjor. Bland dessa återfinns Seal et al (1999), 

Goldsby, Closs (2000), Lin, Collins, Su (2001) och Dekker (2003).  

 

Pohlen och La Londe (1994) har i sin artikel ”Implementing Activity-Based Costing (ABC) in 

Logistics” en intern fokus vad gäller användandet av ABC kalkylen, även om de även talar 

om den ökande graden av integration mellan företag som har kunnat observeras under senare 

år. Artikeln visar, genom en empirisk kvantitativ undersökning, att ABC används i betydligt 

större utsträckning som kostnadsfördelningsmetod inom de undersökta företagens 

logistikavdelningar än i företagen i stort. De menar att orsaken till detta är att 

logistikavdelningarnas verksamhet lämpar sig väl att fördela in i aktiviteter samt att det är 
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mindre komplicerat att hänföra resurser till dessa aktiviteter än vad det är i företaget som 

helhet.  Artikelförfattarnas undersökning visar även på en vilja bland företagen att utöka 

användandet av ABC till resterande funktioner inom organisationen. Författarna menar dock 

att för att få full effekt av användandet av en ABC kalkyl inom logistikfunktionen så måste 

kalkylen även omfatta övriga processer inom organisationen, det vill säga att hela företaget 

bör använda sig av ABC kalkylering.  

 

Utöver de fördelar som detta skulle innebära för det enskilda företaget i fråga om 

logistikkostnader och arbetet med att minska dessa så menar författarna att ABC kalkylen 

med fördel kan utökas till att omfatta hela värdekedjan. Detta skulle, enligt artikeln resultera i 

en ökad möjlighet att utvärdera och effektivisera den befintliga värdekedjan samt ge 

individuella företag möjlighet att utvärdera alternativa värdekedjor. 

 

I en artikel två år senare (La Londe, Pohlen, ”Issues in supply chain costing”, 1996) har de två 

författarna valt att fokusera mer på hela värdekedjan, och lämnar de individuella företagen i 

bakgrunden. De vidhåller ABC kalkylens användbarhet inom de respektive företagen men 

menar att denna är ett företagsinternt kostnadsallokeringsverktyg och inte lämpar sig för 

kostnadsbedömning på en värdekedjeomfattande nivå. I stället förespråkar författarna en 

kostnadsfördelningsmetod som de väljer att kalla för Supply Chain Costing (SCC). Denna 

metod har stora likheter med en ABC kalkyl men omfattar hela värdekedjan, utan att utgå från 

något specifikt företag. Författarna menar att de aktiviteter som ingår i värdekedjan skall 

identifieras på en värdekedjeomfattande nivå samt att de resurser dessa konsumerar skall 

fördelas till aktiviteterna med hjälp av kostnadsdrivare. SCC har stora likheter med ABC 

kalkylering men författarna menar att genom det övergripande fokus som metoden innebär så 

kan gemensamma kostnader för värdekedjan identifieras och övergripande 

effektiviseringsarbete och kostnadsreduceringsarbete genomföras. Fördelen med SCC framför 

ABC är enligt författarna det övergripande fokus som metoden har samt att den, genom att 

inte vara knuten till något företag inom kedjan, är bättre lämpad för SCM. 

 

Seal et al (”Enacting a European supply chain: a case study on the role of management 

accounting”, 1999) har utfört en case studie av två engelska företag som har valt att integrera 

sina logistikprocesser. Valet att integrera processerna kom av dels den stora andelen 

materialkostnader i de sålda varorna (80 %) samt av att företagens amerikanska dotterbolag 
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hade gjort en lyckad integrering. Författarna har utvärderat ekonomistyrningens roll i 

integrationsprocessen och dess vikt för att uppnå en lyckad implementering. Studien har som 

tidigare sagts utförts på två företag, ett dagligvaruföretag och dess mest strategiska leverantör. 

Det är alltså inte hela värdekedjan som integreras och inga försök att gå vidare bakom den 

första linjen av leverantörer har gjorts. 

 

Författarna är tydliga med att peka på de brister som finns inom SCM litteraturen, främst vad 

gäller förhållandet mellan köpare/säljare. De pekar på att litteraturen nästan uteslutande har 

utgått från säljarens perspektiv och att det finns en stor risk för att säljaren tvingas att gå med 

på exempelvis open book accounting på grund av köparens maktposition. De menar dock att 

detta sätt att utnyttja SCM inte är hållbart i längden samt att det inte fungerar i de fall då 

säljare och köpare är likvärdiga vad gäller makt inom förhållandet.  

 

Studien beskriver processen när de två företagen initierar ett arbete för att bli mer integrerade, 

även om den inte följer arbetet igenom. En av slutsatserna i studien är vikten av att ha ett 

styrsystem som är förståeligt för alla parter inom organisationen och författarna menar att en 

ABC kalkyl bör vara lämplig inom en värdekedja då den på ett tydligt sätt identifierar de 

aktiviteter som är gemensamma för företagen och därigenom de kostnader som de 

gemensamma produkterna skall bära. Författarna lägger stor vikt vid att det måste vara ett 

gemensamt beslut att implementera ett nytt kalkylsystem för att inte skada den långsiktiga 

relationen, men då de undersökta företagen inte har valt att implementera ABC kalkyler så har 

de inte kunnat undersöka utfallet empiriskt.  

 

Goldsby och Closs presenterar i sin artikel ”Using activity-based costing to reengineer the 

reverse logistics channel” (2000), hur en grupp av företag, i det här fallet bryggerier och 

dryckesföretag kan använda sig av ABC kalkylering för att utvärdera logistikkostnaderna för 

återvinningskostnader. Undersökningen är branschövergripande och behandlar ett stort antal 

leverantörer och distributörer av olika drycker. Genom att använda sig av ABC kalkylering 

för att bestämma kostnaderna för de olika aktiviteter som ingår i logistikprocessen vid 

återföring av återvinningsmaterial från uppsamlingsplatserna till återvinningscentralerna 

identifieras möjligheter att branschgemensamt uppnå betydande effektivitetsvinster och 

kostnadsminskningar. Författarna menar att användandet av ABC kalkylering kan medföra 

betydande kostnadsminskningar inom både värdekedjor och horisontella samarbeten. 

  48 



ABC+SCM=Sant? 
Dahl, Porelius 

  Undersökt material 
 
 

Lin, Collins och Su beskriver i sin artikel, ”Supply chain costing: an activity-based 

perspective” (2001) hur ett företag bör gå tillväga för att implementera en ABC kalkyl inom 

sin värdekedja. Författarna menar att ABC kalkylens fokus på aktiviteter gör att den är den 

kostnadsbedömningsmodell som bäst lämpar sig för SCM, med vilket de menar hanteringen 

av flödet av en produkt från sin ursprungsplats till försäljningsstället. Genom att identifiera de 

logistikaktiviteter som förflyttningen, lagringen och hanteringen av varan ger upphov till samt 

de resurser som dessa aktiviteter konsumerar kan företaget effektivisera värdekedjan och öka 

kundtillfredställelsen. På grund av att ABC kalkylen inkluderar aktiviteter som kan ligga inom 

flera olika ansvarsområden menar författarna även att en implementering av en ABC kalkyl 

för logistikkostnaderna för med sig att samtliga funktioner inom företaget måste implementera 

kalkylmodellen. Författarna är med andra ord att det inte är möjligt att genomföra en partiell 

implementering av ett kalkylsystem.  

 

Artikeln har inledningsvis ett övergripande perspektiv, men fokuserar i implementeringen på 

de förutsättningar som måste finnas inom den individuella organisationen för att en ABC 

implementering skall vara effektiv. Författarna menar främst att framgången i 

implementeringen hänger på ledningens medverkan samt på den interna politiken inom 

organisationen, författarna menar därför att öppenhet och dialog är av mycket stor vikt vid en 

implementering. 

 

I artikeln ”Value chain analysis in interfirm relationships: a field study” (2003) visar Dekker 

hur ett stort engelskt företag, J. Sainsbury, använt sig av ABC kalkylering inom SCM, samt 

hur företaget med kalkylen som grund och i samarbete med sina leverantörer utfört en Value 

Chain Analysis (VCA), det vill säga en analys av de i värdekedjan utförda aktiviteterna. 

Dekker menar att det råder en brist på empiriska bevis på användandet av 

redovisningsinformation inom SCM. Enligt författaren är detta den första empiriska 

undersökningen av hur ABC används inom SCM system som har publicerats, men säger att 

VCA är det lämpligaste verktyget för att styra en värdekedja. Dekker visar på tre svårigheter 

med VCA vilka är: Överföringen av känslig information till potentiella konkurrenter, en 

rättvis fördelning av vinsterna som uppnås genom värdekedjan samt fördelningen av bördan 

av investeringar inom värdekedjan. För att minimera de risker som dessa tre faktorer medför 

menar författaren att det krävs långtgående förtroende samt formella säkerhetsspärrar mellan 
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aktörerna. Orsaken till att dessa faktorer uppstår beror tillstor del enligt författaren på att en 

förutsättning för VCA är användandet av open book accounting mellan de berörda firmorna. 

 

Den värdekedja som har undersökts empiriskt består av J. Saintsbury´s samt företagets 

närmaste leverantörer. J. Saintsbury´s använder sig av ett SCM system som sträcker sig från 

dess att leverantörerna har en färdig produkt till dess att denna står på J. Saintsbury´s hyllor i 

affärerna. Det är med andra ord logistikkostnaderna för frakt, hantering och 

informationsutbyte som behandlas i modellen. Produktionskostnader samt kostnader 

hänförliga till tidigare led i värdekedjan är inte inkluderade i modellen, inte heller kostnader 

som är hänförliga till leverantörer som anses vara av mindre vikt för företaget. Företagen som 

är delaktiga i värdekedjan använder kostnadsinformationen som ges av ABC kalkylen och 

värdekedjeanalysen för att effektivisera logistikaktiviteterna samt för att identifiera aktiviteter 

som inte är nödvändiga och som därför kan avvecklas eller som kan bli mer effektiva genom 

att flyttas till andra platser inom värdekedjan. Artikeln visar på ett faktiskt tillfälle då 

kostnadsinformationen och kalkylsystemen har integrerats mellan ett flertal oberoende företag 

med syfte att effektivisera en viss aktivitet, i det här fallet logistikoperationerna.  

 

5.2.3 ABC kalkylens kostnadsfördelning  

Utöver de redan beskrivna orsakerna till att använda sig av ABC kalkylering inom SCM finns 

det även ett antal författare som hänvisar till kalkylens överlägsenhet vid rationell 

kostnadsfördelning internt inom de berörda företagen. De artiklar som här har studerats är 

Norek och Pohlen (2001), Axelsson, Laage-Hellman och Nilsson (2002) samt Ramos (2004).  

Norek och Pohlen redovisar i artikeln ”Cost Knowledge: A Foundation for Inproving Supply 

Chain Relationships” (2001) en undersökning angående i vilken mån företag inom den 

amerikanska dagligvarubranschen använder sig av SCM för att minska kostnaderna. 

Författarna drar slutsatsen att SCM inte är något som utnyttjas i hög grad inom branschen, 

utan att de samarbeten som finns baseras på maktförhållandet hos köparen. Författarna visar i 

sitt material på att de samarbeten som har uppstått normalt sett är baserade på ojämna 

maktförhållanden inom värdekedjorna. Dessa samarbeten utgår i många fall från att det 

köpande företaget tvingar leverantörerna att ta över aktiviteter utan att lämna rimlig 

kompensation för detta.  
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Orsaken till att det inte finns en större grad av samarbete inom branschen är enligt författarna 

troligen det dåliga grepp om kostnaderna för dessa extraaktiviteter och övriga aktiviteter som 

finns hos leverantörerna. Norek och Pohlen menar att för att kunna implementera ett 

fungerande SCM krävs att samtliga parter har tillförlitlig kostnadsinformation, annars går det 

inte att hitta den optimala lösningen inom kedjan.  

 

För att komma till rätta med problemet med ofullständig kostnadsinformation bland de i 

värdekedjorna involverade företagen förespråkar författarna ett ökat användande av ABC 

kalkylering. Författarna kan även visa på att i de fall leverantörerna har haft tillförlitlig, 

tillgänglig kostnadsinformation så har köparna varit intresserade av ökat samarbete. De ger 

även exempel på fall där köparen har initierat ett samarbete men detta inte har accepterats av 

leverantörerna på grund av att dessa inte har haft tillräckligt god kontroll över sina kostnader 

för att kunna se eventuella vinster med samarbetet. 

 

Som sammanfattning kan sägas att författarna förespråkar ABC utifrån ett Relevance Lost 

perspektiv, det vill säga utifrån att detta ger bättre kostnadsinformation internt. De har inget 

externt fokus med kalkylen men menar att den tillförlitliga kostnadsinformationen som en 

ABC kalkyl kan bidra med är ett rekvisit för att företaget skall kunna delta i ett SCM 

samarbete. 

  

Axelsson, Laage-Hellman och Nilsson, behandlar i ”Modern management accounting for 

modern purchasing” (2002) de olika verktyg som beskrivs inom litteraturen vid SCM. Enligt 

författarna är de verktyg som vanligen presenteras inom SCM litteraturen Target Costing, 

Cost Tables/ Disclosed Data/ Open Books, QPF trade-offs, ABC samt BSC. Av dessa menar 

författarna att de tre första är riktade mot de interorganisatoriska samarbetena medan de två 

sistnämnda (ABC och BSC) är inriktade mot de interna processerna i de i värdekedjan 

ingående företagen.  

 

Författarna menar att ABC är mycket användbart i de fall företag använder sig av Open Book 

accounting eftersom det i dessa fall inte finns någon tolerans för missvisande kalkylkostnader. 

De menar även att ABC kalkylering är att rekommendera vid användandet av Target Costing, 

då det ger en starkare orsak/verkan samband mellan kostnader än traditionella kalkyler. 

Författarna gör även en genomgång av en av de utförd undersökning gjord 1992, där de 
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kommer fram till att många av de i artikeln presenterade verktygen redan då användes till viss 

del inom företag i SCM. Generellt kan sägas att författarna har en mer företagsinternt fokus 

på sin artikel och att diskussionen om ABC s användbarhet kretsar kring dess möjlighet att 

stödja de mer externt riktade verktygen.  

 

Ramos skriver i ”Interaction between management accounting and supply chain 

management”(2004) om att företag i allt större utsträckning samarbetar med varandra och att 

SCM blir allt vanligare. Problemet ligger i hur man skall hantera de krav detta ställer på 

redovisningsinformationen. Ramos talar om hur open-book accounting bygger förtroende 

mellan parter, men också om problemet med detta verktyg.  

 

Författaren refererar även till Axelsson, Laage-Hellman och Nilsson (2002), beträffande 

vilket bidrag som internredovisningsinformation kan ge till SCM samarbeten. Ramos visar 

även på hur SCM har gjort internredovisningen mer komplext, givet att det företagsinterna 

synsättet måste kompletteras med ett företagsexternt synsätt som omfattar hela den relevanta 

värdekedjan. 

 

Ramos menar att SCM ställer krav på att företagen utbyter kostnadsinformation med 

varandra. Detta i sin tur innebär att företagens kostnadssystem måste göras mer exakta och 

mer komplexa, då företagspartners inte antas nöja sig med kostnadsinformation som inte är att 

anse som tillförlitlig. Integrationen av kostnadsinformationen mellan företag kommer också, 

enligt Ramos, att innebära att systemen integreras mellan företagen vilket resulterar i att de 

likriktas eller att samma system implementeras inom samtliga företag.  

 

En sammanställning av de av de undersökta artiklarna som förespråkar användandet av ABC 

inom SCM, samt vilka orsaker de olika författarna ger till detta blir som följer: 
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Författare Orsak 

Williamson Walton (1996) 

ABC kalkylen är ett lämpligt verktyg för 

utvärdering av logistikkostnader 

Dekker, Van Goor (2000) 

ABC kalkylens nytta som utvärderingsverktyg 

inom värdekedjan är viktigare än dess funktion 

som kostnadsfördelningsverktyg 

Pohlen, Coleman (2005) 

ABC kalkylen bör användas som verktyg för att 

utvärdera hela värdekedjan, utan utgångspunkt i 

ett specifikt företag 

Pohlen, La Londe (1994) 

ABC kalkylens aktivitetsfokus gör den speciellt 

lämpad för kostnadsfördelning inom 

logistikfunktioner, vilket även kan utvidgas till att 

omfatta en hel värdekedja 

La Londe, Pohlen (1996) 

ABC (SCC) kalkylens fokus på aktiviteter gör den 

lämplig inom SCM 

Seal et al (1999) 

ABC kalkylens fokus på aktiviteter gör den 

lämplig inom SCM 

Goldsby, Closs (2000) 

ABC kalkylens fokus på aktiviteter gör den 

lämplig inom SCM 

Lin, Collins, Su (2001) 

ABC kalkylens fokus på aktiviteter gör den 

lämplig inom SCM 

Dekker (2003) 

ABC kalkylens fokus på aktiviteter gör den 

lämplig inom SCM 

Norek, Pohlen (2001) 

ABC kalkylen är nödvändig för att avhjälpa den 

bristfälliga kostnadskunskap som hindrar 

utvecklandet av SCM 

Axelsson et al (2002) 

ABC kalkylen ger bättre kostnadsfördelning än 

traditionella kalkyler, viket är nödvändigt inom 

SCM 

Ramos (2004) 

ABC kalkylen bidrar med den trovärdiga 

kostnadsfördelning som är nödvändig vid 

integrationen av ekonomisystem vid SCM 

Tabell 6 Sammanställning av artiklar positiva till ABC inom SCM 

5.3 Huvudsakliga orsaker mot användandet av ABC inom SCM 

 

Bland de undersöka artiklarna återfinns även ett antal vars inställning till användandet av 

ABC inom SCM är mindre positivt. Orsakerna till varför dessa författare inte är lika positiva 
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som författarna till tidigare beskrivna artiklar varierar, men för att ge en rättvisande bild av 

det material som har publicerats inom ämnet är det av vikt att inkludera även dessa bland de i 

undersökningen redovisade artiklarna. De till ABC inom SCM negativa artiklarna är 

Lockamy och Smith (2000),  Seal, Berry och Cullen (2004) samt Gunasekaran et al (2005). 

 

Lockamy och Smith har i artikeln “Target costing for supply chain management: criteria and 

selection” (2000) behandlat användandet av ABC kalkylering och klassisk produktkalkylering 

inom värdekedjor. I artikeln kommer författarna till slutsatsen att ingen av dessa idag 

tillgängliga metoder lämpar sig för kalkylering inom en integrerad värdekedja, det vill säga 

inom SCM. Författarna menar att användandet av klassiska kalkylmetoder såsom 

självkostnadskalkylering eller bidragskalkylering lämpar sig dåligt i SCM samanhang på 

grund av att den kostnadsinformation dessa bidrar med inte är tillräckligt tillförlitlig. 

Författarna grundar sin bedömning av de klassiska kalkylmetoderna på det lilla antal 

kostnadsställen och fördelningsnycklar som dessa normalt förknippas med.  

 

Vidare menar författarna att de brister som gör de klassiska kalkylmetoderna olämpliga för 

kostnadsbedömning inom SCM visserligen avhjälps genom användandet av ABC kalkylering, 

men att denna kalkylmetod är förknippad med andra svagheter som gör den olämplig för 

kostnadsbedömning inom SCM. Lockamy och Smith menar att användandet av ABC 

kalkylering inom SCM endast är möjligt i de fall värdekedjan har uppnått en mycket hög grad 

av integration mellan medlemmarnas ekonomisystem. Detta antagande baserar författarna på 

att kalkylen kräver gemensamma ansträngningar från värdekedjans medlemmar för att 

identifiera de aktiviteter och resurser som skall ingå i kalkylen. Utan en hög grad av 

integration och förtroende inom kedjan är denna identifiering inte möjlig och därför är det 

heller inte möjligt att identifiera de möjligheter till kostnadsminskningar och 

effektivitetsförbättringar som kalkylen anses kunna bidra med. 

 

I stället för att använda sig av ABC inom SCM anser författarna att företagen i större 

utsträckning bör utnyttja sig av Target Costing och Target Pricing för ekonomistyrningen 

inom värdekedjan. Anledningen till detta är, enligt författarna, att dessa två styrmedel på ett 

bättre sätt än olika sorters kalkyler fångar det fokus på kundnytta som är målet med SCM. 

Författarna menar att de av dem föreslagna styrmedlen ökar fokus på slutanvändaren  
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eftersom produktens kvalitet och funktionalitet hamnar i fokus i stället för produktions och 

logistikkostnader. 

 

Seal, Berry och Cullen undersöker i artikeln “Disembedding the supply chain: 

Institutionalized reflexivity and inter-firm accounting” (2004) externaliseringen och 

internaliseringen (disembeddment och embeddment) av processer inom företag och kommer 

till slutsatsen att redovisningsverktyg inte är lämpade som styrverktyg inom värdekedjor. 

Författarna grundar sina slutsatser på en studie utförd på ett engelskt företag inom bilindustrin 

som på grund av olika interna och externa faktorer valde att ta initiativet till ett ökat 

samarbete inom sin värdekedja.  

 

Företaget som var föremål för undersökningen valde att använda sig av ett flertal olika 

redovisningsverktyg för att tillsammans med övriga medlemmar i värdekedjan styra 

organisationsöverskridande processer och på så vis uppnå högre effektivitet och 

kostnadsminskningar inom kedjan som helhet. Genom undersökningen kommer författarna 

till slutsatsen att användandet av redovisningsverktyg inte är att rekommendera i SCM, något 

som de grundar på ett risksynsätt. 

 

Enligt författarna är open book accounting ett rekvisit för att användandet av 

redovisningsverktyg såsom produktkalkylering skall kunna fungera gränsöverskridande 

mellan medlemmarna i värdekedjan. Författarna menar dock att just kravet på open book 

accounting är en av de största svagheterna med SCM tanken, detta då företag till sin natur är 

egoistiska och otillförlitliga. Författarna menar att ju högre grad av integration som sker av de 

olika organisationernas system desto större risk utsätter sig företagen sig för, eftersom den 

ökade kunskapen om sina leverantörer eller kunder innebär att det skapas större och större 

incentiv inom kedjan att utnyttja den nya kunskapen till att uppnå kostnadsfördelar som inte 

är positiva för hela kedjan.  Seal, Berry och Cullen är i artikeln mycket tveksamma till olika 

organisationers förmåga att samarbeta och till att inte använda sig av känslig information till 

kortsiktig vinstmaximering. Den, enligt författarna, naturliga brist på förtroende som 

föreligger mellan företag har medfört att författarna har kommit att ställa sig tveksamma till 

nyttan och den praktiska användbarheten av SCM som helhet. 
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Gunasekaran et al för i artikeln ”Performance measurement and costing system in new 

enterprise” (2005) fram åsikten att ABC kalkylering redan har blivit föråldrad och inte är 

kapabel att uppfylla de krav som ställs på de ekonomiska hjälpmedlen i den nya sortens 

organisationer. Författarna menar att även om ABC kalkylering har visat sig vara av stort 

värde vad gäller kostnadsfördelningen inom verkstadsindustrin och har bidragit till en stor 

förbättring av den kostnadsinformation som står företag till buds så är det inte en metod som 

är rekommendabel för SCM.  

 

Författarna menar att integrerade värdekedjor ställer krav på kalkylsystem som tar större 

hänsyn till icke-finansiell information, som uppmuntrar till förbättringsarbete inom 

värdekedjan samt identifierar kritiska framgångsfaktorer inom värdekedjan som helhet. Då 

författarna menar att en ABC kalkyl inte uppfyller dessa rekvisit menar de att den inte är 

lämplig för interorganisatorisk kostnadsberäkning. De anser dock att det är en kalkylmetod 

som väl lämpar sig för de interna kostnadsbedömningarna. Författarna anser att det är hög tid 

för forskningssamfundet att lämna ABC kalkyleringen bakom sig, och menar att forskningen 

istället bör fokuseras på att identifiera nya kalkylmetoder som är bättre lämpade för de krav 

som styrningen av integrerade värdekedjor och virtuella företag ställer på företagen.   

 

En sammanställning av de artiklar som är kritiska till användandet av ABC inom SCM, samt 

vilka orsaker som de respektive författarna har givit till detta blir enligt nedan: 

 

Författare Orsak 

Lockamy, Smith (2000) 

ABC kalkylering inom SCM kräver mycket hög 

integrationsgrad inom värdekedjan samt stort 

förtroende mellan parterna. ABC kalkylen bidrar 

inte med det kundfokus som är en av 

huvudorsaken till att införa SCM 

Seal, Berry, Cullen (2004) 

Kravet på open book accounting inom SCM gör, 

på grund av företagens egoism och kortsiktighet, 

redovisningsverktyg olämpliga inom SCM 

Gunasekaran et al (2005) 

Nya typer av företagsmodeller, såsom SCM, 

ställer nya krav på internredovisningsverktygen. 

ABC uppfyller inte dessa krav och är därför inte 

att rekommendera inom SCM 

Tabell 7. Sammanställning av artiklar negativa till ABC inom SCM 
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6. Diskussion 
 

6.1 Vilken ABC talas det om? 

 

Den genomgång av artiklar inom SCM som förespråkar användandet av ABC kalkylering 

inom värdekedjan uppvisar en stor samstämmighet vad gäller sättet som författarna beskriver 

kalkylmodellen. Samtliga författare menar att ABC kalkylering är en kalkylmetod som genom 

att fokusera på aktiviteter och kostnadsdrivare, tillsammans med fullständig 

kostnadsfördelning, bidrar med mer tillförlitlig kostnadsinformation än de traditionella 

kalkylmodellerna. I ett flertal av artiklarna finns även referenser till Relevance Lost-debatten 

och åsikten att ABC kalkylering är bättre lämpat för kostnadsfördelning genom det stora 

antalet fördelningsnycklar, eller kostnadsdrivare, som metoden förespråkar.  

 

Vid en jämförelse med den uppdelning av ABC kalkyleringen som förespråkas av bland annat 

Colwyn Jones och Dugdale (2002) blir det tydligt att författarna i sina respektive artiklar 

menar First Wave ABC när de förespråkar ABC kalkylering som hjälpmedel vid SCM. Detta 

styrks ytterligare av den avsaknad av referenser till metoder och idéer som är specifika för 

Second Wave ABC. Det ges i artiklarna inga indikationer på att författarna anser att kalkylen 

skall innehålla någon form av aktivitetshierarki, inte heller ger någon av artiklarna 

indikationer på att huvudsyftet med kalkylen är att använda den som hjälpmedel för ledningen 

att fatta framåtriktade beslut, vilket är två av huvudargumenten för Second Wave ABC.  

Visserligen menar ett flertal av författarna att kalkylen skall användas som underlag vid olika 

former av strategiska och operationella beslut (se Williamson Walton, 1996, Dekker, Van 

Goor, 2000, LaLonde, Pohlen, 1996, Seal et al, 1999, m fl.), men dessa författare baserar sina 

resonemang på grundtanken om ABC kalkylens lämplighet som kostnadsfördelare, vilket de i 

sin tur återknyter till Relevance Lost-debatten.  

 

6.2 Vilken typ av SCM talas det om? 
 

Den samstämmighet som fanns vid genomgången av artiklarna med avseende på hur ABC 

framställs, existerar inte överhuvudtaget när det gäller SCM. Samtidigt som vissa författare 
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talar om någon sorts företagsintern form av SCM, (Williamsson Walton 1996, Lin, Collins & 

Su 2001) så talar andra ur ett större perspektiv, (Pohlen & Coleman 2005, Dekker & Van 

Goor 2000, LaLonde & Pohlen 1996, Ramos 2004).   

 

Ytterligare något som är nämnvärt är det faktum att i flera av artiklarna så talas det om 

fördelning av kostnader för logistik i de olika värdekedjorna. Detta finner vi aningen 

vilseledande då den vedertagna definition av SCM som presenterats tidigare i uppsatsen talar 

om hela flödet från råvara till slutkund. I denna definition ingår även alla andra processer en 

vara skall genomgå på vägen till slutkund, inte enbart de förflyttningar som genomförs. 

Vidare framkommer att SCM används i större utsträckning på ett operationellt plan än på 

strategisk nivå, något som också gäller för svenska företag som ingår SCM samarbeten 

(Sandberg, 2005). Vidare framgår det tydligt vid en genomgång av de artiklar som ställer sig 

negativa till ABC i SCM i studien vilka visar på de stora integrationsproblem som 

uppkommer då olika företag skall dela med sig av företagskänslig information, dessa problem 

kommer att diskuteras senare i detta kapitel.   

 

Något artiklarna dock verkar vara ganska överens om är det faktum att det saknas medel för 

styrning av värdekedjor. Genomgående nämns avsaknaden av forskning med avseende på 

själva ”Management- momentet” i kedjan. Inte heller är det någon författare som är kritisk till 

SCM i sig, dvs. det finns ingen direkt diskussion gällande om SCM verkligen är att föredra i 

alla situationer. 

 

Termen SCM använd olika i de artiklar som denna studie omfattar, detta i sig gör också 

studien något mer komplex än om begreppet använts homogent. Detta till trots kommer vi 

nedan att gå igenom de aspekter som artiklarna menar gör ABC till ett bra styrmedel i SCM, 

för att sedan gå in på några viktiga aspekter som vi anser bör beaktas. 

 

6.3 Vilka faktorer inom ABC och SCM diskuteras 
 

De i undersökningen granskade artiklarna har visat sig ha ett mycket heterogent innehåll. 

Artiklarna skiljer sig åt både vad gäller vilka aspekter som författarna har valt att fokusera på 

och vad gäller det sätt på vilka dessa har presenterats. För att på ett strukturerat och 

lättförståeligt sätt kunna analysera i vilken mån de undersökta artiklarna tar hänsyn till sådana 
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frågeställningar som anses vara viktiga inom forskningen kring ABC respektive SCM 

presenteras en sammanställning av de undersökta artiklarna och i vilken grad de i uppsatsen 

presenterade problemområdena inom SCM och ABC ges utrymme i dessa. I undersökningen 

har förekomsten av SCM antagits vara en konstant, då detta har varit en grundläggande 

förutsättning i artiklarna.  

 

I artiklarna har främst tre punkter undersökts: I vilken mån har artikelförfattarna tagit hänsyn 

till, det vill säga presenterat, de orsaker som i ABC litteraturen anges vara orsaken till varför 

ett företag bör välja att implementera en ABC kalkyl. Denna punkt har delats upp i fem 

faktorer överensstämmande med de som presenterats tidigare i uppsatsen: 

• Produktdiversifiering (PD) 

• Volymdiversifiering (VD) 

• Kostnadsstruktur inom företaget (KF) 

• Grad av konkurrens (GK) 

• Prissättningsfrihet (PF) 

 

Vidare har behandlandet av de faktorer som i ABC litteraturen anges vara centrala för en 

lyckad implementering av en ABC kalkyl undersökts. Dessa faktorer är: 

• Användningsområden för kalkylinformationen (AK) 

• Befintligt kalkylsystem (BK) 

• Företagets storlek (FS) 

• Strukturella förutsättningar (SF) 

 

Slutligen har i undersökningen inkluderats i vilken mån de olika artiklarna har behandlat 

sådan aspekter som anses vara av stor vikt vid implementeringen av ett lyckat SCM samarbete 

mellan organisationer. Dessa aspekter är: 

• Förtroende mellan organisationerna (F) 

• Användandet av Open Book accounting mellan de i värdekedjan ingående företagen 

(OB) 

• Systemintegration mellan organisationerna (SI) 
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Aspekter 

Författare 
Varför ABC 

Implementerings-

faktorer vid ABC 

Implementerings-

faktorer 

vid SCM 

 PD VD KF GK PF AK BK FS SF F OB SI 

Dekker, Van Goor (2000)           ● ● 

Williamson Walton (1996)            ● 

Pohlen, Coleman (2005)          ●   

Goldsby, Closs (2000) ●            

Lin, Collins, Su (2001) ● ● ●      ●    

Pohlen, La Londe (1994)   ●      ●  ●  

La Londe, Pohlen (1996)          ●  ● 

Seal et al (1999)          ● ● ● 

Dekker (2003)          ● ● ● 

Axelsson et al (2000) ●          ●  

Ramos (2004) ●         ● ● ● 

Norek, Pohlen (2001) ● ●        ● ●  

Seal, Berry, Cullen (2004)          ● ● ● 

Lockamy, Smith (2000) ●         ● ● ● 

Gunasekaran et al (2005)             

Tabell 8Sammanställning av i de granskade artiklarna presenterade aspekter på ABC och SCM 

 

Som visas i tabell åtta ovan finns det stora skillnader i vad de olika författarna har valt att 

inkludera i sina respektive artiklar. Generellt kan sägas att behandlingen av 

implementeringsproblematiken kring Supply Chain Management är mer omfattande och 

heltäckande i artiklarna än vad som är fallet med behandlingen av ABC.  

 

6.3.1 Varför ABC 

Endast sju stycken av de totalt 15 undersökta artiklarna presenterar orsaker till varför 

företagen i värdekedjan bör implementera ABC som kalkylmetod som stämmer överens med 

de orsaker som har presenterats tidigare i uppsatsen. De orsaker som dessa författare menar 

finns till varför företagen skall använda sig av ABC grundar sig till stor del på antagandet att 
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andelen indirekta kostnader inom företag har ökat samt att produktionen har blivit mer 

diversifierad. Värt att notera är även att ingen av de undersökta artiklarna för fram åsikten att 

ABC kalkyleringen har gjorts aktuell genom ökande konkurrens och därigenom högre krav på 

rättvisande kostnadsinformation. Däremot anges den ökande graden av konkurrens som en 

grundläggande orsak till initieringen av ett SCM samarbete inom värdekedjan. Det finns med 

andra ord en konkurrensfokus i artiklarna, även om detta inte har angivits som en orsak till att 

implementera ABC kalkylering.  

 

Som har visats i tidigare avsnitt av uppsatsen har en majoriteten av de undersökta artiklarna 

en positiv syn på användandet av ABC inom SCM. Vad som däremot skiljer de olika 

artiklarna åt är att de i hög grad använder sig av olika argument för varför just ABC 

kalkylering är den mest lämpade kalkyleringsmetoden 

 
Utvärderingsverktyg 

Författarna (se Williamson Walton 1996, Dekker & Van Goor 2000, Pohlen & Coleman 

2005) förespråkar användandet av ABC-kalkylering inom Supply Chain Management främst 

då de ser kalkylmetoden som det bästa verktyget för utvärdering av de i värdekedjan ingående 

företagens respektive prestationer. Detta resonemang grundas i att företag kan knyta 

resursförbrukningen både intra- och interorganisatoriskt till de aktiviteter som är ett resultat 

av arbetet i värdekedjan. Genom att känna till den totala och företagsspecifika 

resursförbrukningen kan de olika företagens bidrag till värdekedjan utvärderas och ger även 

möjlighet till att utvärdera den totala värdekedjans effektivitet.  

 

ABC kalkylens överlägsenhet i förhållande till traditionella kalkylmetoder med avseende på 

de möjligheter den ger till utvärdering är något som även Cooper (1988b) lyfter fram som en 

fördel med användandet av aktiviteter istället för kostnadsställen. Vi anser att 

utvärderingsmöjligheterna är ett mycket starkt argument för användandet av ABC kalkylering 

inom SCM. Tanken att det finns ett övergripande, rättvisande ABC system för hela 

värdekedjan ger möjlighet till aktivitetsutvärderingar som i sin tur kan bidra till 

effektivitetsförbättringar och kostnadsminskningar både inom och mellan företagen. 

 

Vi menar att på samma sätt som Cooper anser att ABC kalkylering ger företag större 

möjlighet att utvärdera sin a kostnader så kan metoden bidra med bättre utvärdering för hela 
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värdekedjan. Således håller vi med författarna till de undersökta artiklarna med avseende på 

utvärderingsmöjligheter.   

 

Aktivitetsfokus 

Författarna (Pohlen & LaLonde 1994, LaLonde & Pohlen 1996, Seal et al 1999, Goldsby & 

Closs 2000, Lin, Collins & Sue 2001 och Dekker 2003) förespråkar användandet av ABC 

kalkylering inom SCM på grund av kalkylmetoden fokus på aktiviteter istället för 

kostnadsställen. Den ABC kalkyl som författarna förespråkar utgår i samtliga fall från en syn 

på SCM som en integrering av styrningen av logistikkostnaderna och aktiviteterna inom och 

mellan företagen i en värdekedja. I denna kontext menar författarna att ABC kalkylens 

aktivitetsfokus är att rekommendera framför de mer organisatoriskt inriktade 

hänsynstagandena som följer med vid bestämmandet av kostnadsställen i en traditionell 

kalkylmodell.  

 

Vi är av åsikten att författarna, i den kontext som de har behandlat ABC kalkyleringen inom 

SCM har rätt i sina åsikter angående modellens lämplighet vid kostnadsfördelning. Vi ställer 

oss däremot tveksamma till relevansen av att förespråka ABC kalkylering för en så pass 

avgränsad del av företaget som logistikfunktionen är. Orsaken till vår tvekan angående 

relevansen av att förespråka ABC kalkylering inom en logistikfunktion eller ett 

logistiknätverk baserar vi på två antaganden.  

 

För det första så innebär avgränsningen till att enbart inkludera logistikkostnaderna i kalkylen 

att de indirekta kostnaderna inom de berörda företagen inte kommer att fördelas med hjälp av 

ABC kalkylen. Då ABC kalkyleringen har som ett av sina uttalade syften att förbättra 

fördelningen av just de indirekta kostnaderna inom ett företag så ställer vi oss frågande till 

vilken skillnad som det kommer att innebära i praktiken att använda sig av en ABC kalkyl i en 

organisation som inte har några indirekta kostnader att fördela.  

 

Vår andra kritik mot författarnas åsikt att ABC lämpar sig särskilt väl inom SCM på grund av 

kalkylens aktivitetsfokus har att göra med den omfattning som författarna ger begreppet 

Supply Chain Management i artiklarna. Artiklarna har samtliga ett logistikkostnadsfokus, det 

vill säga att de ser samarbetet inom värdekedjan främst som ett sätt att likrikta 

ansträngningarna för att uppnå hög effektivitet inom frakt och hantering av de produkter som 
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rör sig genom värdekedjan. Detta är dock enbart en liten del av den omfattning som begreppet 

SCM vanligtvis ges i litteraturen. Genom att i sina diskussioner och modeller inte inkludera 

delar av företagen i de behandlade värdekedjorna som är relaterade till produktion eller 

vidareförädlig av produkterna så begränsas samarbetet i så hög grad att det enligt oss inte 

längre kan anses vara ett SCM samarbete. 

 

Bättre kostandsfördelning 

Norek och Pohlen (2001), Axelsson et al (2002) och Ramos (2004) utgår från en mer 

företagsintern fokus i sina artiklar kring ABC kalkyleringens användbarhet i SCM. 

Författarna tycks ta sin utgångspunkt i Relevance Lost litteraturen och menar att den 

förbättrade kostnadsinformation som ABC kalkylen bidrar med internt inom företaget är 

nödvändig för att ett utökat samarbete inom värdekedjan skall kunna ta plats. 

 

Både Axelsson et al (2002) och Ramos (2004) bygger sina resonemang kring ABC kalkylens 

användbarhet inom SCM på antagandet att tillit mellan företagen är en nödvändig komponent 

vid implementeringen av ett system för att styra en värdekedja. Författarnas resonemang 

bygger på antagandet att Open book accounting är nödvändigt för att uppnå en hög grad av 

integration vilket även styrks även av Norek och Pohlens undersökning. Norek och Pohlen 

(2001) visar genom sin undersökning att frivilliga samarbeten inom en värdekedja i många 

fall stoppas av den ena parten innan de har uppnått en högre grad av integration på grund av 

att företaget inte anser sig kunna bidra med så tillförlitlig kostnadsinformation som krävs för 

samarbetet.  

 

6.3.2 Implementeringsfaktorer vid ABC 

Av de undersökta artiklarna är det endast två stycken som har tagit upp faktorer som kan 

inverka på ett företags möjlighet att implementera en ABC kalkyl. Både Lin, Collins och Su 

(2001) och Pohlen och LaLonde (1994) poängterar vikten av att ta hänsyn till strukturella 

förutsättningar inom de inblandade företagen. Författarna menar särskilt att det är viktigt att 

förklara nyttan av systemet inom de inblandade organisationerna för att på så sätt minska 

motståndet mot den nya kalkylen. Lin, Collins och Su (2001)poängterar även vikten av att 

involvera samtliga nivåer i företaget i processen med att implementera ABC kalkylen.   Det är 

intressant att notera att andelen företag som diskuterar implementeringsaspekten är så pass 
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liten som den är.  Att författarna har valt att inte inkludera resonemang kring kalkylens 

användningsområde i sina artiklar kan anses vara naturligt givet att hela artiklarna handlar om 

möjligheterna till att använda ABC kalkylering inom SCM, men orsaken till avsaknaden av 

andra aspekter är inte lika lätt att identifiera.  

 

Valet av artikelförfattarna att inte inkludera resonemang kring den befintliga kalkylen är i vår 

mening tveksamt. Ett sådant resonemang skulle vara relevant inte minst ur ett europeiskt 

perspektiv, beroende på ABC kalkyleringens mindre utspridning bland länder påverkade av 

den germanska kalkyltraditionen. Orsaken till att ABC kalkylering inte har spridits med 

samma hastighet bland dessa länder förklaras med att de av den germanska kalkyltraditionen 

påverkade länderna redan innan introduktionen av ABC kalkylering i slutet av 1980-talet 

använde många av de metoder som förespråkas i ABC litteraturen (Nehler 2001). Det kan 

därför antas finnas mindre orsak till implementeringen av ett nytt kalkylsystem i företag från 

dessa länder, vilket även bland annat Ask och Ax (1997) undersökning ger visst belägg för i 

en svensk kontext.  

 

Genom att inte behandla frågor kring de befintliga kalkylsystemen i de i värdekedjan 

ingående företagen undviker författarna den ökade problematik som det kan antas innebära att 

initiera implementeringen av en ABC kalkyl för SCM i ett företag där den befintliga kalkylen 

redan upplevs lämna rättvisande kostnadsinformation. Avsaknaden av diskussion kring de i 

värdekedjan ingående företagens produktkalkyleringssystem innebär även att möjligheten till 

en kostnads- intäktsanalys av implementeringen av en ABC kalkyl i ett SCM samarbete 

försvinner. Detta är en allvarlig kritik mot ABC/SCM artiklarna, då just kostnaden kontra 

nyttan av ett nytt kalkylsystem har en framträdande roll i ABC litteraturen.  

 

Även avsaknaden av diskussion kring företagsstorlekens betydelse för implementeringen av 

en ABC kalkyl är en viktig brist i de undersökta artiklarna. Som Krumwiede (1998b) 

konstaterar så är företagsstorlek, mätt i omsättning, en relevant variabel vid valet att 

implementera ett nytt kalkylsystem. Detta kan även kopplas till Norek och Pohlens (2001) 

undersökning i vilken de slår fast att företag i den amerikanska dagligvarubranschen inte har 

tillräckligt god kostnadskontroll för att kunna dra nytta av SCM samarbeten. Det kan vara värt 

att resonera kring i vilken mån dessa företag har resurser till att implementera en 

värdekedjeomspännande ABC kalkyl om de hittills inte har ansett det vara lönsamt att 
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investera resurser i det befintliga kalkylsystemet. Det är visserligen inte otroligt att företag har 

bristfälliga kalkylsystem beroende på andra orsaker än brist på resurser, men genom att inte 

diskutera resurskraven som ett företag ställs inför vid valet att implementera en ny kalkyl och 

de olika utfall som kan komma av en bedömning av dessa krav beroende på företagsstorlek 

anser vi att författarna har förbisett en dela v problematiken kring ABC implementering.     

 

6.3.3 Implementeringsfaktorer vid SCM 

Vad gäller de faktorer som tidigare har identifierats som centrala vid implementeringen av ett 

Supply Chain Management samarbete mellan olika företag inom en värdekedja så gäller 

generellt för de undersökta artiklarna att de på ett utförligt sätt behandlar dessa.  Som synes av 

tabell åtta (s.66) så diskuterar tolv av femton undersökta artiklar minst en av de i uppsatsen 

hanterade faktorerna. Av intresse kan dock vara att de två artiklar vilka mest utförligt 

behandlar orsaker till att implementera ABC kalkyler inom SCM samarbeten samtidigt är två 

av de artiklar vilka inte nämner faktorer som påverkar implementeringen av SCM inom en 

värdekedja. Det verkar på de undersökta artiklarna som om författarna har valt att ta antingen 

ABC eller SCM för givet, ingen av artikelförfattarna har utförligt behandlat båda 

företeelserna. Avsaknaden av artiklar vilka behandlar implementeringsaspekterna för både 

ABC och SCM anser vi vara en svaghet bland artiklar inom ABC som del i SCM. Genom att 

inte ta hänsyn till samtliga relevanta aspekter minskas tillförlitligheten och därmed i vår 

mening även relevansen av artiklarna.   

6.4 Vilka aspekter diskuteras inte i debatten? 

Ovanstående diskussion visar tydligt på de positiva bidrag ABC kan ge som ett styrmedel i 

Supply Chain Management. Vi är eniga med vad artiklarna har att säga rörande dessa punkter, 

men vi menar att det finns ett flertal aspekter som artiklarna inte tar upp till diskussion, 

aspekter som vi menar är avgörande för hur vida framgång kan uppnås via ABC i SCM. 

Vilket leder oss in på den andra frågan i vår problemformulering: 

 

Är det, utifrån en analys av ABC och SCM tillrådigt att förorda användandet av ABC som 

styrningsverktyg för SCM? 
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Som vi ser det så är de fördelar artikelförfattarna tar upp i debatten goda anledningar till 

varför företags skulle kunna dra stor nytta av ABC som styrmedel i SCM-situationer. De 

fördelar som ABC kan bidra med skulle mycket väl kunna uppnås i en värdekedja som i det 

enskilda företaget.  Dock är vi av åsikten att detta ämne måste problematiseras betydligt 

utförligare än vad som hittills är fallet. 

 

En implementering av ABC är i sig en komplicerad process, och genom att införa ytterligare 

parter i denna process blir en implementering mycket komplex. Då ABC är företagsspecifikt 

ser vi inte att ett och samma ABC-system går att implementera i olika verksamheter, utan ett 

övergripande ABC-system för en hela värdekedjan bör implementeras vilket är kompatibelt 

men varje inblandad parts egna ABC-system. Genom att utforma de interna systemen så 

snarlika som möjligt tror vi att den erhållna nyttan av det övergripande systemet blir störst. 

För att förtydliga detta har vi valt att illustrera med nedanstående figur. 

 

Övergripande ABC-system 
 

 

ABC-system 

ÅterförsäljareLeverantör Producent

ABC-system ABC-system 

Figur 7. Integrering av ABC-system 

 

Redan när Cooper lanserade ABC så tryckte han på vikten av väga kostande mot nyttan av att 

implementera ABC-kalkylering. Implementering av ABC i företag är så vi nämnt ovan en 

komplex process, denna komplexitet ger vid handen att en implementering även kan bli 

kostsam. Om man tänker sig ett system som beskrivs ovan så menar vi att till en början bör 

det utredas om nyttan med ett övergripande system överstiger de kostnader som det kommer 

att medföra, vidare måste varje företag för sig göra liknande utredningar beträffande de 

interna ABC-systemen. Det är bara i de fall där nyttan överstiger kostnaderna som 

implementering kan vara aktuellt. 
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 Vi menar vidare att det motstånd som ofta föreligger mot förändringar inom organisationer 

inte direkt kommer att bli mindre då även andra företag tas med processen. Det finns även ett 

problem gällande systemintegration som vi anser bör belysas. Ju högre grad av integration 

som föreligger ju mer möjlig nytta kan också erhållas ur samarbetet, detta måste dock ställas 

mot kostnaden för att integrera parternas olika system och det faktum att en högre grad av 

integration även leder till en ökad sårbarhet för de enskilda parterna. 

 

Vidare anser vi att open book är en absolut nödvändighet för att uppnå önskad effekt av ett 

SCM-samarbete.  Här ser vi ett visst problem I det faktum att viljan att dela med sig av 

kritisk/känslig information ofta förefaller vara låg även inom den egna organisationen. Vi tror 

därför att för att en värdekedja skall kunna använda sig av ABC som styrmedel för SCM så 

måste det föreligga ett ömsesidigt förtroende mellan parterna. Finns inte detta förtroende tror 

vi inte att parterna kommer att dela med sig av viktig information och således kommer 

samarbetet uppnå sin fulla potential. 

 

Vad parterna I en värdekedja vidare borde fundera över den huvudsakliga nyttan med ABC 

kalkylering, nämligen att fördela indirekta kostnader. Tidigare studier har valt att fokusera på 

kalkylering av logistikkostnader, ofta med fokus på transporter, vilket i vår mening är en 

aning märkligt då dessa i stor utsträckning torde vara av direkt karaktär. Vidare bör frågor 

rörande volym- och produktdiversifiering, företagens kostnadsstrukturer, graden av 

konkurrens och prissättningsfrihet tas i beaktning. Just dessa orsaker till varför företag väljer 

att implementera ABC glöms ofta bort i debatten, men eftersom det i teorin är till dessa 

aspekter det enskilda företaget bör ta hänsyn till vid en implementering så torde även det även 

gälla för värdekedjor. 

 

Vi väljer att illustrera denna problematik med ett exempel. Antag att tre företag ingår i ett 

SCM-samarbete, två av dessa företag har funnit att det vore lämpligt att använda sig av ABC-

kalkylering just för att man har stor volym- och produktdiversifiering och en sådan 

kostnadsstruktur att ABC skulle vara en lämplig metod att fördela kostnader. Dessa två 

föreslår då att hela värdekedjan borde använda ABC-kalkylering, något som det tredje 

företaget starkt vänder sig emot. Företag tre har bara en produkt i sitt sortiment och vet precis 

vad denna kostar och har verkligen inget sug efter att lägga pengar på en implementering av 

ett nytt kostnadsfördelningssystem.  
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Situationer likt denna torde inte vara helt omöjliga, vad som här måste beaktas är åter vilken 

nytta värdekedjan kan få ut av att byta system ställt mot kostnaden för detta. Ytterligare 

problematik ligger i att företag tre troligtvis inte kommer att vara lika entusiastisk till ett nytt 

system som de övriga parterna vilket kanske inte gör implementeringen smärtfri.  

 

Teorierna gällande ABC talar även om nyckelfaktorer för att uppnå ett framgångsrikt ABC-

system, dessa berör kalkylinformationens användningsområden, befintliga kalkylsystem samt 

företagets storlek och struktur. Samtliga inblandade parter måste redan från början vara på det 

klarar med vilken typ av information som skall produceras och delas för att gynna samarbetet 

och då även ha förmågan att utnyttja informationen på lämpligt vis. 
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7. Slutsatser 
 

I den föregående analysen har vi sökt att finna svar på de två frågor som presenterades i 

problemformuleringen tidigare i uppsatsen, för att på så vis kunna svara på uppsatsens 

uppställda syfte. För att påminna er som läsare om vad syftet med uppsatsen var, så väljer vi 

helt sonika att presentera det här åter en gång:  

 

”Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl den pågående forskningsdebatten gällande 

användandet av ABC som styrverktyg inom SCM överensstämmer med befintlig teoribildning 

inom de respektive forskningsområdena.” 

 

7.1 Slutsats 

De i undersökningen granskade artiklarna är till sin majoritet positiva till användandet av 

ABC kalkylering som verktyg inom SCM. Ett flertal positiva aspekter på ABC kalkylering 

presenteras som grund för författarnas antagande att detta är ett styrningsverktyg som lämpar 

sig väl i interorganisatoriska samarbeten. Generellt ställer vi oss positiva till de aspekter på 

ABC kalkylering som författarna menar gör kalkylmodellen lämpad för SCM och vi menar att 

det i den befintliga teoribildningen inom de respektive ämnesområdena finns belägg för 

artikelförfattarnas åsikter om att överväga en implementering av ett ABC system i ett SCM 

samarbete. 

 

Vi anser oss dock ha funnit belägg för att graden av problematisering av ABC kalkylering 

inom SCM samarbeten är bristfällig i den pågående forskningsdebatten. Som har visats i 

diskussionen kring de undersökta artiklarna och den befintliga forskningen så saknas i mycket 

hög grad diskussioner kring varför företag skall använda sig av ABC kalkylering samt vilka 

svårigheter som en implementering av en ABC kalkyl kan innebära för ett företag. Genom att 

författarna inte inkluderar diskussioner kring kostnad för kalkylen kontra nyttan av den samt 

för implementeringssvårigheter så är vi av den åsikten att artikelförfattarna har förbisett en 

grundläggande del i den pågående forskningen kring ABC kalkylering som styrverktyg.  
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Samtidigt som vi anser oss kunna fastslå att de undersökta artiklarna brister i sin återgivning 

av relevanta aspekter inom ABC kalkyleringen så har vi även noterat att behandlingen av 

implementeringsaspekter inom SCM är mer utförligt diskuterade. Det tycks dock som om de 

artiklar vars problematisering av ABC kalkyleringen är mindre bristfällig samtidigt har en 

lägre grad av problematisering kring SCM och vice versa. Vi har med andra ord inte funnit att 

någon av de undersökta artiklarna på ett enligt vår mening tillräckligt sätt problematiserat 

användandet av ABC inom SCM.  

 

Vidare diskuteras inte hur ett ABC system för hela värdekedjan skall se ut i praktiken. Den 

implementeringsproblematik som ABC orsakar kan vara svårbemästrad för många enskilda 

företag, vilket även styrks av att det enskilda företagets till buds stående resurser är en viktig 

faktor vid bedömningen om kalkylmodellen skall implementeras. Genom att lägga till 

ytterligare en dimension där systemet också i så hög utsträckning som möjligt skall likna ens 

samarbetspartners är det troligt att resurskraven ytterligare ökar, vilket skulle försvåra och 

minska möjligheterna till en lyckad implementering.  

  

Föregående resonemang för oss in på ytterligare en i vår mening högst relevant aspekt som 

inte tas upp i debatten, den gällande kostnaden kontra nyttan. Även om de empiriska studier 

som genomförts visat på nyttan genom kostnadsbesparingar så nämns aldrig vad dessa 

besparingar i sig själva kostat. Just denna punkt anser vi vara avgörande för om ABC bör eller 

inte bör införas i värdekedjan. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att även om dagens debatt i flera avseenden överensstämmer 

med teoribildningen inom ABC respektive SCM, så tas inte alla aspekter upp i debatten. Om 

dessa övriga aspekter tas i beaktande så tror vi dock att det ur ett rent teoretiskt perspektiv 

ändå skulle vara möjligt att använda ABC som styrinstrument i SCM situationer.  

 

7.2 Avslutande diskussion 

Under genomförandet av en studie uppstår ofta tankar och funderingar rörande ämnesområdet 

som inte har direkt anknytning till studiens aktuella syfte, så är aven fallet i denna uppsats. Vi 

väljer att presentera några av dessa funderingar i denna avslutande diskussion då vi anser de 

vara intressanta aspekter att beakta i olika samarbetssituationer. 
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7.2.1 Relationers vikt vid användandet av SCM och ABC  

Under arbetets gång har vi blivit övertygande om att vikten av de inter- och 

intraorganisatoriska relationer vid användandet av Supply Chain Management och ABC 

kalkylering inte kan överskattas. Genom att ABC kalkylering i många av de organisationer 

där det implementeras ger upphov till förändringar i den rapporterade produktkostnaden 

kommer metoden att möta motstånd från sådana användare som ser sin position försvagas av 

en implementering, något som även har påvisats av bland annat Malmi (1997). Även 

Krumwiede (1998b) visar på vikten av i det här fallet ledningens stöd för en lyckad 

implementering av ABC kalkylering. Inom ABC kalkyleringen anges ökad grad av 

kommunikation som ett sätt att minska de svårigheter som konflikter mellan medarbetares 

individuella mål och organisationens mål kan ge upphov till. 

 

Samma resonemang anser vi kunna appliceras på SCM. I de fall då makthavare inom de 

respektive organisationerna som omfattas av ett tänkt samarbete inom en värdekedja anser att 

deras position inom den egna organisationen kan komma att försämras av en integrering av 

värdekedjan, exempelvis genom en utlokalisering av vissa funktioner, kommer dessa interna 

intressenter att motarbeta implementeringen av ett SCM samarbete. Vi anar att lösningen på 

problemet i detta fallet är mycket lik den som vi har presenterat ovan, det vill säga ett ökat 

relationsbyggande mellan organisationerna genom kommunikation och eventuellt även olika 

former av utbyten av personal mellan organisationerna. Detta är dock ingenting som vi har 

funnit belägg för bland de undersökta artiklarna, vi har inte heller funnit att någon 

uttömmande forskning har genomförts gällande relationers vikt för en lyckad implementering 

av SCM samarbeten. Vi anser att detta är ett ämnesområde som förtjänar ökad 

uppmärksamhet inom forskningen och vill därför presentera detta som ett förslag till vidare 

forskning inom SCM.  

 

7.2.2 Maktförhållandets vikt vid ABC inom SCM 

Som tydligt har framgått vid sammanställningen av de undersökta artiklarna så anses 

förtroende och användandet av open book accounting vara viktiga faktorer vid 

implementeringen av ABC kalkylering inom SCM samarbeten. Vi är, precis som författarna, 

av åsikten att dessa faktorer är mycket viktiga för en lyckad implementering av en ABC 
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kalkyl inom SCM samarbeten, men vi anser att artikelförfattarna har förbisett en faktor som vi 

ser som grundläggande för att dessa implementeringsfaktorer skall kunna uppstå, nämligen 

maktförhållandet inom värdekedjan.  

 

Inom SCM litteraturen och bland de granskade artiklarna tycks det råda en samstämmighet i 

att SCM syftar till att öka värdet för hela värdekedjan. Vi anser det dock som troligt att det i 

flertalet fall då någon form av SCM har implementerats så har detta skett på initiativ av den 

starkaste parten i samarbetet och att denna part har haft ett mer internt riktat nyttoperspektiv 

än vad som förespråkas i litteraturen. Om vårt antagande är riktigt så innebär detta att svagare 

parter i värdekedjan tvingas till att implementera ett samarbete inom värdekedjan som dessa i 

vissa fall inte anser sig vara betjänta av. Detta styrks i vårt tycke även av ABC litteraturen, 

som i vår mening tydligt visar på i vilka situationer ABC kalkylering är att förespråka. Om en 

svagare part i en värdekedja tvingas till implementering av en ABC kalkyl utan att företaget 

kan antas ha nytta av detta kalkylsystem så är det mycket möjligt att nyttan för företaget är 

mindre än de kostnader som systemet innebär, vilket i så fall skulle innebära en försämring av 

företagets situation på grund av samarbetet inom värdekedjan.  

 

För att anknyta till diskussionen i ovanstående stycke, gällande vikten av goda relationer inom 

värdekedjan och stöd för systemintegration inom de berörda organisationerna, så kan det även 

antas att en implementering av ett SCM samarbete baserad på ett ojämnt maktförhållande 

inom värdekedjan kommer att resultera i implementeringsförutsättningar som är mindre än 

optimala. Även inom detta område ser vi att det i dagsläget har skett lite forskning och vi vill 

därför föra fram betydelsen av ojämna maktförhållanden för implementeringen av 

interorganisatoriska styrverktyg som ett möjligt framtida forskningsområde.   

 

7.2.3 Möjliga orsaker till bristande problematisering 

Som vi har visat tidigare så brister de undersökta artiklarna i sin problematisering av ABC och 

SCM. Det kan vara av intresse att här avsluta med en diskussion angående varför detta är 

fallet. Vi vill här inleda med att säga att detta inte är något som ligger inom uppsatsens 

egentliga fokus och att de tankar som presenteras är våra egna funderingar och inte något som 

vi har granskat på ett akademiskt sätt. Vi anser dock att diskussionen är relevant då de 

undersökta artiklarna samtliga har publicerats i erkända vetenskapliga tidskrifter och då den 
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kritik som vi i uppsatsen riktar mot dem enligt vår mening på ett allvarligt sätt ifrågasätter 

relevansen i artiklarna. Som vår undersökning visar så är det ingen artikel som faktiskt både 

diskuterar de kritiska problemområdena som finns inom både ABC och SCM.  

 

En möjlig orsak till den brist på problematisering som vi har funnit i de undersökta artiklarna 

är det faktum att ABC och SCM tillhör olika akademiska ämnesområden. ABC kalkylering är 

en kalkylmetod som främst diskuteras inom ekonomistyrningen inom det företagsekonomiska 

ämnesområdet, medan SCM snarare tillhör logistikområdet. Detta tror vi leder till att de 

författare som söker sammanfoga de båda har större kunskaper inom antingen det ena eller 

andra ämnesområdet. Som tabell 8 i kapitel 6 visar så ligger en stark fokus på antingen ABC 

eller SCM i artiklarna, kanske för att författarna inte har kunskaperna inom båda för att göra 

en utförligare problematisering. 

 

Utöver den kunskapsbrist inom endera ämnesområdet så ser vi en risk för att vissa författare 

handlar i eget intresse då de förespråkar en viss styrningsmetod för vissa situationer. Det är 

möjligt att forskare i vissa situationer även figurerar som konsulter för olika firmor och det 

kan därför tänkas att dessa forskare är mer villiga att som akademiker förespråka metoder som 

de även marknadsför i sin roll som konsulter. I detta fall ser vi främst en risk för att forskarna 

väljer att avstå, medvetet eller omedvetet, från att på ett fullgott sätt presentera de svårigheter 

som de aktuella metoderna kan innebära.   

 

Ytterligare en aspekt värd att reflektera kring är den ökade exponering som det kan innebära 

att publicera artiklar inom ämnen som för tillfället röner stort intresse bland akademiker och 

praktiska användare. I vissa av de artiklar som har lästs inför skrivandet av uppsatsen ges 

intrycket att författarna har inkluderat moderna termer såsom ABC/M och SCM för att öka 

intresset bland läsare, utan att för den skull ens ytligt behandla de namngivna modellerna. 

 

Slutligen vill vi ytterligare en gång påminna läsaren om att dessa sista stycken handlar om 

funderingar som har uppkommit hos oss som författare och artikelgranskare under uppsatsens 

gång, men som inte har utsatts för någon vetenskaplig prövning. Det är med andra ord 

författarnas subjektiva åsikter som här har presenterats. Vi anser dock att dessa funderingar 

kan fungera som uppslag för vidare forskning inom området, varför vi anser det relevant att 

här presentera dem. 
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