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SAMMANFATTNING

Allt fler industriella företag erbjuder kundanpassade produkter. Produkterna utvecklas inom
ramen för långvariga relationer med kunder. Detta har betydelse för hur de ekonomiska
informationssystemen bör utformas. I uppsatsen föreslås modeller för den interna redovis-
ningen som stödjer fokusering av både kunder och produkter. Därtill studeras hur kunder
påverkar företagets kostnader. Litteraturen om redovisning och kalkylering, som har utveck-
lats för att i första hand fördela kostnader på produkter, analyseras utifrån att både produkter
och kunder är väsentliga för uppföljningen. De föreslagna modellerna illustreras via en analys
av kostnadsdata från Paroc AB. Dessutom diskuteras hur de föreslagna modellerna kan stödja
kalkylering inför olika kundrelaterade handlingssituationer.

Både kund och produkt bör användas som kostnadsbärare i redovisningen för industriella
företag som arbetar med en hög grad av kundanpassning. Detta ökar möjligheterna att analy-
sera kostnaderna, jämfört med att enbart produkter fokuseras. Vidare kan kategorisering av
kostnader efter hur resurser som förbrukas har anskaffats ge värdefull information, som inte är
beroende av analysobjekt. I uppsatsen skiljs mellan prestationsberoende, kapacitetsberoende
och nedlagda kostnader. Att använda kund och produkt som kostnadsbärare i redovisnings-
system komplicerar dock att etablera nivåer av kostnadsställen i redovisningen som före-
slagits i ABC-litteraturen. Det är bättre att använda den traditionella nivåindelningen av
kostnadsbärare enligt stegkalkylsmetoden.

Kundrelaterade aktiviteter är ofta avsedda att skapa värden i senare tidsperioder. Framåtrik-
tade aktiviteter kan redovisas som ’goda kostnader’, om de inte anses vara investeringar i
formell bemärkelse. Detta medför att kostnaderna kan analyseras i senare tidsperioder utan att
värdering av investeringar eller avskrivningar av tillgångar behöver göras. Investeringar i
kunder skapar ofta immateriella tillgångar. För att värdera immateriella tillgångar är det
väsentligt att studera möjligheterna till alternativ användning. I uppsatsen föreslås en katego-
risering av tillgångar i specifika, begränsade och icke begränsade tillgångar.

Bidrag för denna studie har erhållits från Högskolan i Skövde och Skövde kommun.





Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet

581 83 Linköping

Vad kostar kunden? Modeller för intern redovisning

by

Mikael Cäker

Sep 2000
ISBN 91-7219-810-9

Linköpings Studies in Science and Technology
Thesis No. 844

ISSN 0280-7971
LiU-Tek-Lic-2000:40

ABSTRACT

Industrial companies offer, to a higher degree than before, customised products. Products are devel-
oped within the frame of long-term relationships with their customers. This has implications for how
the internal information systems should be developed. In this thesis, models for the management
accounting systems are suggested, which will support a focus on both customers and products. It is
also studied how customers can cause costs for their suppliers. The literature concerning cost and
management accounting, which has been developed mainly for allocation of costs for products, is
analysed from the assumption that both customers and products are important objects to evaluate. The
proposed models are illustrated through an analysis of the cost accounts at Paroc AB and it is also
discussed how the models can support calculation in different customer related situations of decision.

Industrial companies with a high degree of customisation should use a management accounting sys-
tems with both customers and products as cost objects. This increases the possibilities to analyse costs,
compared traditional product costing. Further, to also classify costs after how used resources are
acquired will give valuable information which does not depend on the object of analysis. In the thesis,
a difference is made between action-depending, capacity-depending and sunk costs. To have both
customers and products as cost-objects in the accounting systems complicates the use of hierarchy of
cost-centers, as proposed in literature about activity based costing. The traditional use of levels of the
cost-objects in itself is better.

Customer-related activities in a company are often supposed to create value in the future. If they not
are considered formal investments, costs of these activities can be accounted for as ‘good costs’. This
gives the possibility to analyse the activities in later periods without any need to decide about valua-
tion of the activities and depreciation of assets. Investments in customers often results in intangible
assets. It is important to assess the possibility of alternative use when valuing intangible assets. In the
thesis it is suggested to make a difference between specific, limited and unlimited assets.

This work has been supported by Högskolan i Skövde and Skövde kommun.
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1. INLEDNING
Att sälja kostar! En kund kan ställa mycket skilda krav på sin leverantör. En
monteringsfirma kan kräva delar levererade klara för montering med tre timmars
intervall, eller ta emot delar för en månads produktion på en gång och själv stå för
slutjusteringar. Ett företag kan få en ny kund genom att kunden hör ryktet om
företaget, eller genom långvarigt, medvetet bearbetande genom reklam, kundbesök och
provförsäljningar. De olika situationerna kräver skilda resursinsatser av leverantören
för att försöka få till stånd lönsamma försäljningar, med skilda kostnader som följd.
Denna uppsats handlar om hur företag kan skaffa sig underlag för att analysera den
resursförbrukning som olika kunder orsakar ett företag.

1.1. BAKGRUND

1.1.1. Kundanpassning

Kundanpassning har blivit ett honnörsord. Vikten av att kunderna fokuseras påtalas allt
oftare (se bland annat Ericsson, 1999; Nerblad, 1997). Olve & Samuelson (1989, s 14)
hävdar att ”Allt fler beslut avser kundanpassade produktvarianter …”. Det framförs
som allt viktigare att vara lyhörd för kundens önskemål. Det kan gälla att anpassa
såväl den fysiska produkten som tjänster kring denna, både före, under och efter ett
köptillfälle.

Den ökade vikten av kundanpassning kan ha många orsaker. Delvis motiveras den av
en ökad konkurrens, där en av konkurrensparametrarna är hög grad av lyhördhet för
kunders önskemål (Kotler, 1997). Vidare har informations- och kommunikationstek-
nikens utveckling medfört ökade möjligheter, både till utbyte av information mellan
kund och dess leverantör och till omställningar mellan tillverkning av olika produkter
och för hantering av produktvarianter. Nyttjandet av dessa möjligheter kan även ha
ökat på grund av en allt högre teknisk komplexitet i produkter (Ask & Ax, 1995), som
kan förutsättas ställa högre krav på kommunikation mellan kund och leverantör. I vissa
branscher där den fysiska delen av produkten tidigare varit den viktigaste delen av ett
utbyte, ökar kraven alltmer på utbildning, service och kontinuerliga ansträngningar för
vidareutveckling av utbytets innehåll (om bilbranschen, se Nilsson, 1998). Dessa krav
bör i sig innebära att informationsflödet mellan företag ökar.

Kundanpassning kostar dock pengar. Ökade omkostnader kommer av ökad fokus på
bland annat utveckling, service och informationshantering (Ask & Ax, 1995), vilka är
viktiga komponenter i en kundanpassning. Ett exempel är Siemens Electric Motor



2

Works (fallbeskrivning av Anthony & Govindarajan, 1995), där fallföretaget antog en
strategi som innebar tillverkning av kundanpassade motorer. Strategin slog väl ut på
marknaden. Dock ökade företagets icke produktionsrelaterade kostnader till följd av
att antal offerter, order, inköp och planeringstillfällen ökade per enhet såld motor, vil-
ket ledde till lönsamhetsproblem.

Problemet behöver dock inte vara kostnaden för kundanpassning i sig, utan snarare av-
saknad av vetskap om att den kostar, vad den kostar samt möjligheten för företag att ta
betalt för anpassningen av sina produkter. Många företag har hittat stora skillnader i
lönsamheten mellan olika kunder vid närmare granskningar av köpbeteende. Inom
logistik- och marknadsföringsområdena påtalas 80-20-regeln, vilken innebär att 20 %
av kunderna står för 80 % av vinsten som ett företag gör. (Christopher, 1998; Gum-
messon, 1996). Okunskap om förhållandena är ett skäl till att dessa situationer uppstått
(Kaplan, 1989a), även om det kan finnas andra skäl till olönsamma kunder.

Medvetande och kunskap om vad kunder kostar kan ge goda effekter. I såväl Siemens-
caset ovan som i beskrivningen av fallet Kanthal (Kaplan, 1989a och 1989b), redo-
visas att ett uppmärksammande av förhållandena kan leda till fortsatt inriktning på
kundanpassning och en god kundlönsamhet. Cooper & Kaplan (1998) beskriver hur
såväl ytterligare kundanpassning som hårdare krav på kunder för att sälja, kan vara
vägar ut ur olönsamma kundrelationer.

1.1.2. Relationer i affärslivet

Att det är viktigt med kundanpassning uppmanar till långvariga relationer inom affärs-
världen. Kundanpassning av ett produkterbjudande kräver en kommunikation med
kunden för att nå kunskap om vad denne vill ha. Att utföra en transaktion mellan
industriella företag kräver eller underlättas av god kännedom om exempelvis teknisk
eller logistisk komplexitet hos motparten (Hägg & Johansson, 1982; Hammarkvist m
fl, 1982). Enligt Gadde & Håkansson (1993) leder detta till att det kan finnas en kost-
nad i att byta leverantör/kund då det krävs att nya resurser satsas för att kunna utveckla
ett lönsamt utbyte med ny affärspartner. Det kan följaktligen vara värdefullt att bevara
etablerade relationer.

Vikten av långvariga relationer mellan leverantörer och kunder på industriella mark-
nader har uppmärksammats i hög grad de senaste 20 åren, framförallt inom litteraturen
kring affärsutveckling och marknadsföring (Hägg & Johansson, 1982; Håkansson m fl
1982; Hammarkvist m fl 1982), och senare även inom logistik (Christopher, 1998).
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Förekomsten av varaktiga relationer mellan parter inom affärslivets industriella delar
har konstaterats i empiriska studier, se exempelvis Håkansson m fl (1982).

Även andra författare har uttryckt tankar om att någon form av varaktiga relationer är
effektivt mellan fristående parter. Porter (1985) för fram ett synsätt på värdetillväxt i
form av en värdekedja. Denna kedja kunde urskiljas både inom ett företag, mellan
olika värdehöjande funktioner, och mellan flera företag som bidrar till förädlandet av
samma slutprodukt. Porter (1985) betonar bland annat att det kan finnas värden att öka
i och med att gränserna mellan olika steg i förädlingskedjan granskas, och att de olika
funktionerna anpassas till varandra över företagsgränserna.

Hedberg m fl (1994, s 16) lanserar begreppet imaginära organisationer som benämning
på system av fristående företag, vars ”… avgörande värden, processer och aktörer
också existerar utanför…” varje enskilt ”…företags juridiska enhet…”. Företagens
kontakter och informationsvägar till andra aktörer är av avgörande betydelse för deras
framgång. Wikström m fl (1992) framför liknande tankar om kontakterna mellan
företag när de presenterar sin värdestjärna, där de ser den värdeskapande processen
som ett samspel mellan parter som inte är sekvensiellt uppdelat (jfr värdekedja, där
leveransen från leverantör till kund i högre grad lyfts fram).

1.1.3. Relevans av ekonomisk information kring kundrelationer

Att döma av litteratur och forskning kring kalkylering och intern redovisning har olika
former av produkten (projekt, tjänster eller produktenhet (vara), eller olika operationer
kring dessa) dominerat som det mest utförligt behandlade objektet för kostnadsuppfölj-
ning (Frenckner & Samuelson, 1984; Ask & Ax,  1995, Magnusson, 1995). Mot bak-
grund av att affärslivet skulle domineras av en hög grad av kundanpassning av pro-
dukterbjudandet och förekomsten av långvariga kundrelationer är frågan: Varför det?

Ekonomistyrningens uppgift är att planera och följa upp ekonomin kring olika objekt
för olika tidsperioder. Detta görs i strävan att företaget skall nå sina ekonomiska mål
(Johansson & Samuelson, 1997). Utifrån att kunden ses som ett relevant objekt för
företaget så motiverar det studier av kunden som objekt för företagets intäkter och
kostnader. Mot bakgrund av att det i slutändan är kunden som står för företagets
intäkter, och inte produkten, torde kundlönsamhet till och med kunna ses som viktigare
än produktlönsamhet. Produkten kan ses som ett led i processen att få kunden att förse
företaget med intäkter, och det viktiga skulle då vara att kunden betalar sig, inte att
varje produkt gör det.
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Behovet av kundrelaterad ekonomisk information har påtalats vara viktigt på många
områden. Cooper & Yoshikawa (1994), Hansen m fl (1999), påtalar värdet av att eta-
blera informationssystem utöver företagsgränserna, mellan kund och leverantör. Via
kontinuerlig uppföljning av vad som försiggår inom ramen för utbytet i en relation
finns möjlighet att upptäcka de ineffektiviteter som bland annat Porter (1995) har
uttryckt kan finnas. En viktig del av den information som delas över företagsgränserna
är vad utbytet kostar att utföra. Hansen m fl (1999) talar om begreppet ’open-book
accounting’ för att beteckna att redovisningsinformation görs tillgänglig för samar-
betspartners. I dessa fall är det centralt att värdet av de resursinsatser som görs mot
viss kund kan urskiljas, för att effektiviseringsarbetet skall grunda sig på relevant
information.

Internt i företaget kan kundrelaterad kostnadsinformationen vara underlag för eget
effektiviseringsarbete, för förslag till förändringar som företaget ställer till sina kunder
eller för utvärdering av kundrelationer (Cooper & Kaplan, 1998). Avvägandet om
vilka kunder ett företag bör satsa på kräver också information om effektiviteten i kund-
relationer (Yorke & Droussiotis, 1994). Därtill bör rättvisande information kring vad
hantering av kunder kostar företaget vara ett bidrag till underlaget för prissättnings-
diskussioner (se exempelvis Pirttilä & Hautaniemi, 1995). Myer (1989) för även fram
möjligheten att tydliggöra funktionen som kundansvarig genom att göra resultat-
uppföljning på kunder, vilket bland annat kräver ett rättvisande kostnadsunderlag.

En förklaring till att företag kan ha ett negativt ekonomiskt utbyte med många av sin
kunder (se den ovan refererade ’80-20-regeln’), är att en del av de resurser som för-
brukas egentligen kanske förväntas ge utdelning i senare perioder, och följaktligen är
att anse som investeringar. Detta kan vara antingen aktiviteter som företaget utför för
att effektivisera utbytet i redan etablerade kundrelationer (Hägg & Johanson, 1982;
Porter, 1985) eller transaktioner som sker under uppbyggandet av en kundrelation. För
att synliggöra resursförbrukning med syfte att möjliggöra ekonomiskt vinstgivande
transaktioner senare, är en kundrelaterad ekonomisk uppföljning nödvändig.

1.1.4. Kund eller produkt - måste man välja?

De som fokuserar sin redovisning och kalkylering kring produkter, gör de då fel? Nej,
dominansen av produkt som objekt i den ekonomiska informationshanteringen kan
förstås utifrån en syn på marknadsutbytet som en ’transaktionsekonomi’, där det bestå-
ende och standardiserade i verksamheten är produkterna. Om produkter köps av olika
kunder utan att företaget i nämnvärd omfattning behöver bry sig om vem som köper,
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eller hur de köper, är det naturligt att produkt anses vara det mest väsentliga objektet
att analysera.

Logiken bakom företagsverksamheten har under lång tid byggt på att ett företag för-
söker vinna så stora marknadsdelar som möjligt, och att tillfredsställa denna marknad
med ett standardiserat produktsortiment. Produktionen kan då hållas effektiv genom
standardiserade rutiner och med högt nyttjande av den fasta kapaciteten som krävs för
att bedriva verksamheten. Då detta är dominerande fokus blir det ganska ointressant att
studera varje enskild kund. Alla kunder påverkar då företaget på samma sätt, eller
skillnaderna blir för små för att vara intressanta att studera. Att studera kostnader för
produkttyper blir ointressant först då ett företags kunderbjudande bygger på en helt
unik lösning för varje transaktion.

Exempel på när kundens krav och egenskaper är närmast helt avgörande för kund-
erbjudandet kan finnas i vissa tjänsteföretag, som revisionsbyråer och konsulter1. Kund
är ofta (tillsammans med operativ personal) det centrala objektet för ekonomistyr-
ningen i dessa verksamheter. Då projekten är unika mot olika kunder, finns det mindre
anledning att kalkylera över en projekttyp, utan projektets innehåll styrs av kundens
egenskaper. Kunskaper om denna kund blir då viktigare än erfarenheter om projekt
kring samma uppgifter (även om detta också kan vara relevant). I dessa företag torde
det vara naturligt att koncentrera sin ekonomistyrning kring kunden som objekt.

I tillverkande företag har produkten en mer naturlig roll, och i de flesta företag torde
det fortfarande vara rationellt att fokusera på att sänka produktens kostnad, för att
kunna tillhandahålla ett lägre pris till marknaden. Utvecklingen mot en högre grad av
kundanpassning medför att dessa besparingsförsök, i den grad dessa bygger på skal-
fördelar och samordning av produktion, måste ställas mot värdet av en anpassad pro-
dukt. Det synes mig inte troligt att produkten som objekt helt skulle tappa sin relevans
inom överskådlig framtid. Det antagande som görs är att kund och produkt gemensamt
är intressant att fokusera sin ekonomistyrning kring, och då framförallt för tillverkande
företag med inslag av kundanpassning i produkterbjudandet.

Kundens inverkan på kostnader har även tidigare studerats i tillverkande företag. Av
vad som framgått ur den etablerade ekonomistyrningslitteraturen har detta dock mes-
tadels skett inom ramen för order som objekt (exempelvis Magnusson, 1995). Detta

                                             
1 Det bör nämnas att det även inom dessa typer av verksamheter kan finnas företag som fokuserar mer på att

implementera och genomföra standardiserade projekt, än att vara lyhörd för kundkrav och anpassa erbjudandet.
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fångar dock enbart de kostnader som härrör till köptillfället, och fångar inte aktiviteter
som sker emellan olika transaktioner. I belysning av en utveckling mot allt längre
kundrelationer tidsmässigt och allt högre anpassningsgrad till viss kund, bör pendeln
möjligtvis svänga emot att öka kundens betydelse som kalkylobjekt. Enskilda
transaktioner av produktenheter blir en del av det mer övergripande sambandet mellan
parter (Johanson & Mattsson, 1987).

Att behandla kund som objekt i ekonomistyrningen skiljer sig dock från produkt.
Skillnaden ligger i att kunden har en egen vilja. En standardiserad produkt som kalkyl-
objekt är under företagets kontroll. Det är i detta fall möjligt att inom ett företag i för-
väg besluta hur en produkt skall produceras, vilka aktiviteter som skall nyttjas vid pro-
duktion. Vid en förkalkyl över kunder eller marknader finns ej denna säkerhet, den
kräver antagande om vad köparen kommer att kräva (Buehlmann & Ortman, 1988).
Detta medför att produkten som objekt kan vara mindre komplex att kalkylera över än
kunder. Vid icke standardiserade produkter minskar skillnaden mellan att kalkylera
över kunder eller produkter, genom att kundens vilja då påverkar produktens tillverk-
ning.

1.1.5. Var står forskning och praktik idag?

Den aktivitetsbaserade kalkyleringen (ABC-kalkylering) har under 90-talet framförts
som en lämplig metod för att öka uppmärksamheten kring kostnader som är svåra att
fördela direkt till produkter. ABC-kalkyleringen utgår från att den resursförbrukning
som sker i en verksamhet kan knytas till olika aktiviteter. I och med diskussionen
kring ABC-kalkylering (Ask & Ax, 1995; Cooper & Kaplan, 1991; Cooper & Kaplan,
1998) har viktiga steg mot bättre kunduppföljning tagits, då kunden likväl som pro-
dukten kan vara det objekt som aktiviteter fördelas till (Moriarty, 1987; Cooper &
Kaplan, 1991). I litteraturen kring kalkylering och redovisning dominerar dock fortfa-
rande produkten som kostnadsbärare (Ask & Ax, 1995). Detta medför att de aktiviteter
som försiggår mellan kund och leverantör, och framförallt de som försiggår mellan
produktutbytesstillfällena, ej behandlats i samma utsträckning.

Cooper & Kaplan (1998) och Widengren (1993) behandlar till viss del frågan om kun-
den som kalkylobjekt. Författarna påvisar exempel (hämtade främst från en fallstudie
av Kanthal (Kaplan, 1989a; Kaplan, 1989b) om tillämpning av ABC-kalkylering som
har givit insikter om att vissa kunder bidragit negativt till företagets lönsamhet. Detta
har till stor del berott på kostnader utanför produktionen, vilka har påverkats av kun-
ders krav.
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Yorke & Droussiotis (1994), Cooper & Kaplan (1998) och Myer (1989) ger oss exem-
pel på funktioner i företaget vars resursförbrukning påverkas direkt av kunder, så
kallade kundsärkostnader. Dessa kostnader har ofta beaktats i orderredovisningen
såsom försäljnings- och distributionskostnader. Vad som krävs för att kunna förklara
kundens totala inverkan på företaget är att ett uppmärksammande av att kundens krav
och företagets ambitioner gentemot kunden, kan påverka företagets alla funktioner,
och att viktiga, resurskrävande processer pågår även mellan köptillfällen.

Frenckner & Olve (1999) anser att frågorna kring att kalkylera kring kunder inte kan
vara färdigbehandlade med den forskning som skett på området hitintills. I denna upp-
sats skall jag tränga djupare in i hur analys kan ske av hur olika kunder påverkar
företags resursförbrukning.

1.2. STUDIENS INRIKTNING

”Produktkalkylering avser beräkning av förväntad eller uppnådd lönsamhet för olika
kalkylobjekt” (Frenckner & Samuelson, 1984). Ordet produktkalkylering kan dock
lika gärna bytas ut mot kundkalkylering, och meningen äger ändå samma relevans
(diskuteras även i Eriksson & Åsberg, 1994). Teorin kring produktkalkylering och
dess relevans i olika typer av handlingssituationer har utvecklats under många år
(Frenckner & Samuelson, 1984; Widengren, 1993), och innehåller en riklig flora av
begrepp och modeller som utvecklats för att i första hand stödja kostnadsbestämning
av produkter.

Även om objekten i fokus för analysen av resursförbrukning ändras, är det viktigt att
inte glömma att ta vara på etablerade modeller och förda diskussioner, vilka inte
påverkas av att andra metoder tillkommer och objekten skiftar. I uppsatsen kommer en
diskussion att föras om, och i så fall hur, litteratur kring produktkalkylering äger rele-
vans för en fokusering av att bestämma kostnader för kunder. Detta kan dels medföra
att det går att undvika att uppfinna hjulet igen, dels medverka till en sammanhållen
begreppsapparat inom kalkylering och redovisning.

En av grundbultarna i litteraturen om produktkalkyleringen kommer från Clark (1923,
s 175) som påtalar att det krävs ”different costs for different purposes”. För att på ett
relevant sätt kunna uttala sig om vad något kostar måste först syftet med kostnads-
bestämningen klargöras. Därför kommer kundrelaterade handlingssituationer att dis-
kuteras, med avseende på vilka skilda krav de ställer på kostnadsinformation.
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Ett annat grundläggande budskap inom produktkalkyleringslitteraturen är att den
interna redovisningen är en viktig källa till information inför uppställande av kalkyler,
framförallt vad det gäller kalkylering över kostnader (Madsen, 1969). Erfarenheter
från tidigare händelser kan via redovisningen tas tillvara och användas för planering
kring framtida, avsedda handlingar. Detta kräver dock att den information som lagras i
redovisningen struktureras på ett sådant sätt att den relevanta informationen går att
finna. I denna uppsats diskuteras redovisningsansatser för att ge relevant information
för kalkylering av kostnader i kundrelaterade handlingssituationer.

Modellerna som resulterar ur diskussionen har för avsikt att stödja analysen av vad
kunden kostar. För att kunna förankra dessa modeller i den tilltänkta kontexten krävs
en diskussion kring detta empiriska sammanhang, nämligen hur kunder påverkar före-
tagets resursförbrukning. Detta kommer att göras med utgångspunkt från resursför-
brukning vid företagets egna aktiviteter, riktade mot kund.

1.2.1. Forskningsfrågor

♦ Hur kan ekonomisk information redovisas för att stödja beslut i kundrelaterade
handlingssituationer?

♦ Vilka aktiviteters resursförbrukning bör studeras med avseende på påverkan från
kunders egenskaper och beteende?

1.2.2. Syfte

Huvudsyftet är att föreslå modeller för hur kunders inverkan på företagets kostnader
kan synliggöras i den interna redovisningen. För att knyta an modellerna till den verk-
lighet som modellerna är tänkta att stödja förklaringen av, kommer kunders inverkan
på företags aktiviteter att beskrivas. Tillämpliga delar av de litteraturbaserade model-
lerna kommer att illustreras via en analys av resultaten från en ABC-studie.

1.2.3. Avgränsningar

Att kalkylera kring kunder kräver information om både vad det kostar att hantera kun-
den och vad det kostar att producera de produkter som kunden köper. I uppsatsen
kommer förhållandet mellan kund och produkt som objekt i redovisningen att diskute-
ras, dessutom är det mestadels litteratur som behandlar produkten som objekt som
uppsatsen utgår ifrån. Detta medför att vissa delar av den diskussion som förs kan
komma att få betydelse för redovisning och kalkylering generellt, inte bara kundrela-
terade frågor.
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Ett problem med att hämta information från redovisningen för att kalkylera är att vär-
deringen av de förbrukade resurserna oftast sker till värdet vid inköpstillfället. Detta
medför att värderingen kan vara inaktuell vid tidpunkten för kalkylen. Redovisningen
kan dock innehålla uppgift om såväl förbrukade kvantiteter som kostnad/enhet, och på
så sätt kan de förbrukade resurserna värderas till annat värde vid kalkyleringstillfället,
om detta är av vikt. I denna uppsats diskuteras inte värdering av resurser ytterligare.

Bakom den diskussion som förs i uppsatsen finns ett antagande om att det är för till-
verkande företag på industriella marknader som modellerna skall vara tillämpliga.
Detta kommer sig av att den större delen av den litteratur som teorikapitlet baserar sig
på är skriven för dylika företag. Inom tillverkande företag på industriella marknader
finns ofta också både tydliga produkter och identifierbara kunder/kundgrupper med
skillnader sinsemellan. Detta stödjer ambitionen att diskutera förhållandet mellan kund
och produkt som objekt i redovisningen. Det bör vara i dessa typer av företag som
resultaten från studien har sin största betydelse. Resultaten kan vidare vara intressanta
för redovisning i andra miljöer, men dessa andra miljöer utgör inte fokus i denna upp-
sats.

1.2.4. Inomvetenskaplig relevans

Inom ekonomistyrningen är det en viktig uppgift att kunna förse beslutsfattare med
relevant informationsunderlag för styrande av verksamheten (Frenckner & Samuels-
son, 1984). Därav bör forskningen som bedrivs inom disciplinen följa den utveckling
som sker inom discipliner som marknadsföring, strategi och affärsutveckling, alltså
kunna bereda information för beslutsfattare som motsvarar den verklighet som de har
att verka inom. Enskilda kundrelationers betydelse för företags bedrivande är väl
omvittnade inom andra discipliner inom företagsekonomin. Av detta följer att ekono-
mistyrningen bör utvecklas mot att i högre grad studera hur kundrelationer inverkar på
företagets verksamhet.

Gummesson (1996, sida 576) hävdar att: ”I läroböcker och forskning är fortfarande be-
handlingen av marknadsföringens lönsamhetsproblematik begränsad trots att denna i
praktisk verksamhet är så central”. Detta sägs utifrån att Gummesson ser marknads-
föring som alla aktiviteter som påverkar kundrelationer, vilket medför att marknads-
föringsaktiviteter och kundrelaterade aktiviteter blir samma sak.
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1.2.5. Utomvetenskaplig relevans

Att företag behöver kalkylera och beräkna lönsamhet med kunden som objekt har
framförts av ett flertal författare (Cooper & Kaplan, 1998; Frenckner & Olve, 1997;
Myer, 1988; Moriarty m fl, 1987; Yorke & Droussiotis, 1994), och likaså att detta
arbete tar sin utgångspunkt i studier av hur kunden i sig inverkar på företagets kostnad,
istället för att förlita sig till uppföljning enbart via produktrelaterade kostnader
(Cooper & Kaplan, 1998; Moriarty m fl, 1987). Beräkning av räntabilitet på kunder
har uppvisat stora skillnader mellan olika kunder, exempelvis enligt Myer (1988).
Gummesson (1996, s 570) uttrycker att: ”Det är naturligtvis önskvärt att kunna
beräkna värdet av relationerna och deras avkastning …”. Gummesson (1996) fortsät-
ter: ”Systematiska beräkningar av ekonomin i marknadsrelationer har hittills före-
kommit sparsamt men intresset ökar snabbt.”

Cooper & Yoshikawa (1994) påtalar att även kunder kan ha ett intresse av att deras
leverantörer, i de fall leverantören är beroende av vissa kunder, har god överblick över
vad i kontakten mellan företagen som förbrukar resurser. Detta då kunder ofta har
investerat i leverantörer, i form av gemensam utveckling och upparbetade system, och
därmed har intresse av att leverantören går med vinst som är tillräckligt för långsiktig
överlevnad.

Även om behovet av kund som kalkylobjekt tydligast framkommer i företag med ett
fåtal kunder som skiljer sig sinsemellan, påtalar Christopher (1998) att för företag med
många, små kunder kan stickprov av ett representativt urval av kunderna vara intres-
santa att analysera för de kunskapsvinster som finns att göra om kunders köpbeteende.

Myer (1989) hävdar att leverantörer ofta får bära kostnaden av ytterligare krav från
kunden utan att leverantören är medveten om detta. Problemet studeras följaktligen
inte i de löpande rapporterna från ekonomisystemen.

1.3. PROBLEMSTÄLLNINGAR

Forskningsfrågorna konkretiseras här i ett antal problemställningar, som skall belysas i
uppsatsen. Problemställningarna har formulerats utifrån dels litteraturstudier, dels tre
stycken problemformuleringsintervjuer.

1.3.1. Kunden som kalkylobjekt

Hur kan de ekonomiska styrsystemen se ut om vi använder kunden som ett objekt för
kostnader? Vid problemformuleringsintervjuerna framkom hur de intervjuade skiljer
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på dels kostnader för det som kunden köper, dels kostnader för att hantera kunden.
Produkterna anses vara ett intressant objekt även när det är kunden som kalkylobjekt
som diskuteras. Från ett av företagen berättas att man nyttjat kund och produkt som
objekt i sitt redovisningssystem för att noggrannare bestämma självkostnader för pro-
dukter respektive kunder. Vid en analys av produktkostnaderna används alltså kunden
som fördelningsnyckel av de kundrelaterade kostnaderna till produkten. Detta har även
framförts av Rosander (1997).

Att använda kund och produkt som ’slutstationer’ för kostnadsfördelningen i redovis-
ningen förefaller vara ett naturligt angreppssätt. De flesta av företagets aktiviteter skall
förhoppningsvis rikta sig mot ’det som säljs’ eller ’den som köper’, och om detta går
att spåra i redovisningen är det möjligt att studera en stor del av företagets kostnader
med avseende på vilket värde de bidrar till. I uppsatsen diskuteras vad det kan inne-
bära för noggrannheten och tydligheten i kostnadsinformationen. Vidare studeras hur
tekniken, begreppen för och kraven på redovisningen kan tänkas påverkas och behöva
utvecklas. Detta mot bakgrund av att självkostnadsbestämning skall göras för både
kund och produkt, samt båda objekten anses vara primära analysobjekt.

1.3.2. Behovet av kalkylunderlag för kundorienterade handlingssituationer

Inom produktkalkyleringslitteratur så är en väsentlig del av diskussionen koncentrerad
kring uttrycket ”different costs for different purposes” (Clark, 1923, s 175), vilket
innebär att det behövs olika kalkyler för olika handlingssituationer (Frenckner &
Samuelson, 1984). Frågan blir återigen aktuell när vi ställer kunden i fokus för analys.

I problemformuleringsintervjuerna framkom en mängd situationer där beslut skall fat-
tas som påverkar företagens direkta kontakt med sin kunder, nedan följer några exem-
pel:

♦ Vilka kunder skall offereras? Frågan ställdes i ett företag som märkte att vissa till-
tänkta kunder ofta begärde offerter, vilka sällan resulterade i order. En misstanke
fanns om att vissa offerter enbart var ämnade som priskontroll, och då det visade
sig hur dyra offerter var började man på företaget tveka på om man skulle fortsätta
med offereringen till kunder som sällan gjorde beställningar.

♦ Vad kostar det att tillgodose en kunds begäran av ändringar i lagda order? Änd-
ringar av produkter som utvecklats gemensamt med kund var vanligt förekom-
mande i ett av företagen. Dessa ändringar medförde en möjlighet för företaget att
höja priset på produkten, och detta uppfattades som positivt. Vad det kostade att
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hantera ändringarna sade man sig ha en god uppfattning om på företaget, men
några noggrannare studier hade inte gjorts.

♦ Vad kan vi ta betalt för av denna kund? I två av företagen förekom det att de gav
information om sina kostnader till kunder vid prisförhandlingar. Uppfattningen om
detta var mer eller mindre positiv, men båda de intervjuade såg det som väsentligt
att man hade förtroende för de siffror som visades upp för kunden.

För att göra en analys av kostnaderna för de olika situationerna krävs en kunskap om
vad som är relevant från situation till situation. I uppsatsen diskuteras vilka typer av
kundrelaterade handlingssituationer som kan vara värdefullt att skilja åt, och hur kost-
nadsinformation kan ge stöd vid kalkyleringen inför dem.

1.3.3. Kundpåverkade kostnader

Från intervjuerna noteras flera intressanta tankar kring hur kunderna påverkar företa-
gets kostnader, och vilka kostnader som påverkas av kunderna. Det sätt som en kund
meddelade sina betalningar till ett av företagen på hade avsevärd inverkan på detta
företags administrationskostnader. Små order, specialbeställningar, leverans- och för-
packningsmetoder och samarbetskrav vad gäller marknadsföring och produktutveck-
ling är andra exempel.

Detta diskuteras även i diverse litteratur, exempelvis Moriarty m fl (1987), Cooper &
Kaplan (1998), Widengren (1993) och Eriksson & Åsberg (1994). Från denna litteratur
finns en relativt stor samstämmighet om att det i första hand är marknadsförings- och
logistikkostnader som är kundpåverkade. Kunskapen om området kan dock fördjupas
ytterligare, och i uppsatsen kommer en diskussion att föras om var i företaget en kund-
påverkan kan ske. Från intervjuerna noteras att kundstyrda kostnader kan finnas i såväl
övrig administration som produktion. Det förefaller nödvändigt med metoder för att
studera hela företagets resursförbrukning, med avseende på vilka aktiviteter som bör
fördelas till kund.

1.3.4. Hur hanteras investeringar i kunder

Industriella företag investerar ofta i sina kunder (Hägg & Johansson, 1982; Chris-
topher, 1998). Detta framgår också från problemformuleringsintervjuerna. Ett av före-
tagen bedriver produktutvecklingsprojekt tillsammans med sina kunder, som kan
sträcka sig över flera år. De produkter som framkommer är specifika för denna kund,
och används aldrig för att sälja till andra kunder. Det är dock tämligen säkra invester-
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ingar, då avtal om viss försäljningsvolym skrivs innan projekten startar. Kunderna
bidrar också med såväl personal som ekonomisk ersättning för vissa delar av utveck-
lingsarbetet. Dock är företagets resursförbrukning i utvecklingsarbetet väsentlig.

Med tanke på en förväntad ökning i komplexiteten i utbytet mellan industriella företag,
torde investeringar i kunder kunna bli mer väsentliga. En av ekonomicheferna uttalar
att dessa är nödvändiga kostnader, som är svåra att styra och beräkna räntabilitet på.
Dock torde det vara nödvändigt att analysera även kostnaderna av investeringar, precis
som andra kostnader, för att kunna analysera en verksamhets resultat.

I denna uppsats kommer inte investeringskalkyler i sig att diskuteras. En diskussion
kring vad kunder kostar är dock nära relaterat till frågor om investeringar, då resurser
som används antingen investeras eller förbrukas. I uppsatsen diskuteras skiljelinjen
mellan kostnad och investering, samt vilken typ av kostnader som investeringar i sin
tur leder till.

1.3.5. Vilken betydelse har ABC-kalkyleringen för kundanalys?

”Vad som riktigt satte vårt intresse på kundsidan, det var när vi gjorde ABC-analysen
1996. Helt plötsligt upptäckte vi att kundernas kostnader betydde mycket mer än vi
hade trott. De blev väl kanske en obehaglig överraskning, framförallt för försäljnings-
sidan. ” (Sagt under en av problemformuleringsintervjuerna). I två av intervjuerna
noteras att ursprunget till intresset för kundrelaterade kostnader kom från genomförda
ABC-kalkyleringsprojekt. Även det tredje företaget uppgav att ABC-kalkylen varit ett
stöd i analys av kunder.

Cooper & Kaplan (1991), Cooper & Kaplan (1998) och Eriksson & Åsberg (1994) har
också diskuterat möjligheten att kalkylera kring kunder med stöd av ABC. BjrØnenak
(1993) har dock uttryckt att ABC-kalkyleringen har de flesta grunderna gemensamt
med traditionella kalkyleringsmetoder. Frågan infinner sig om, och i så fall vad i,
ABC-kalkylen påkallar ett intresse för kostnader kring kunderna, och om insikter kring
detta kan lyftas fram för att stärka möjligheterna att analysera kundens inverkan på
företags kostnader? Behandlingen av denna fråga får ses som ett sidospår i uppsatsen.

1.4. DISPOSITION

I kapitel 1 har studiens forskningsfrågor motiverats, och syftet med arbetet har pre-
senterats. Forskningsfrågorna har dessutom konkretiserats i ett antal problemställ-
ningar.
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I kapitel 2 diskuteras kunskapsmålet med uppsatsen, och hur detta skall uppnås. I
kapitel 3 görs en litteraturgenomgång, som leder fram till den modell för den interna
redovisningen som föreslås i avsnitt 3.6. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion om
hur aktiviteter kan påverkas av kunder.

För att påvisa användbarheten av de föreslagna modellerna presenteras i kapitel 4 en
ABC-studie som Paroc AB i Skövde har genomfört, vilken i kapitel 5 analyseras med
modellerna som föreslagits i kapitel 3. I kapitel 6 diskuteras hur begreppen som
modellen i avsnitt 3.6 bygger på kan stödja kalkylering inför olika handlingssituatio-
ner. Uppsatsens bidrag sammanfattas och förslag till fortsatt forskning ges sedan i
kapitel 7.
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2. METOD
Ett metodkapitel i en akademisk skrift har till uppgift att ge underlag för läsares be-
dömning av att forskaren arbetat på ett medvetet sätt och gjort rimliga och relevanta
val och ställningstaganden under forskningsprocessen. Det skall således förtydliga och
klargöra den forskningsprocess, som resterande kapitel beskriver. Att forskaren är tyd-
lig, öppen och lyckas förmedla att forskningsprocessen tillgått på ett metodmässigt
medvetet sätt ses av många som grundläggande för forskarrollen (Frenckner, 1986;
Arbnor & Bjerke, 1994; gällande fallstudier Yin, 1991).

Kapitlet inleds med en allmän inramning av arbetet, och därefter diskuteras forsk-
ningsprocessen utifrån tre huvudsakliga delar: problemformuleringsintervjuer, littera-
turbaserat modellbyggande samt illustration av modeller.

2.1. ATT FÖRKLARA ELLER FÖRSTÅ

En grundläggande skiljelinje inom vetenskapen brukar dras mellan viljan att förklara

objektivt tillgängliga sanningar, eller att försöka förmedla en förståelse av den av en
aktör socialt konstruerade verkligheten.

I denna uppsats finns en tydlig ambition att diskutera begrepp och skapa modeller som
skall kunna öka möjligheterna att förklara kundens inverkan på ett företags resursför-
brukning i olika sammanhang. De modeller som byggs är normativa till sin karaktär,
talar om att så här är relevant att tänka kring vad kunden kostar. Målet med modellerna
är att stödja skapandet av en bild av verkligheten som är så pass trovärdig att den kan
accepteras av olika aktörer.

Det som görs i denna uppsats är till största del dock inte att förklara en verklighet. Det
som förklaras är förhållanden mellan begrepp, vilka i sin tur kan stödja en analys av en
verklighet. Denna verklighet utgörs i studien av vilka resurser ett företag förbrukar i
sin hantering av kunder. Detta illustreras av figur 1.
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Figur 1: Kontext kring studiens bidrag

Handlande som företas i företaget med avsikt att hantera kund, initierat av antingen försök att skapa

kontakt med kund eller som reaktion på önskemål eller krav från kund, leder till förbrukning av före-

tagets resurser. Redovisningens syfte är att synliggöra denna resursförbrukning inför framtida hand-

lingar, då kalkyler kan vara önskvärda. Pilarna i figuren visar i vilken riktning påverkan/information

går.

I denna uppsats görs antaganden om olika relevanta handlingssituationer, som kan
ställa olika krav på önskvärd kalkyl. Modeller utvecklas för att möjliggöra att redovis-
ningen kan utformas på sådant sätt att den relevanta informationen för olika handlings-
situationer kan hittas inför kalkyleringstillfällen. Studiens bidrag blir på så sätt mo-
deller till stöd för redovisningsmodellers utvecklande.

Bakom företagets kostnader för att hantera kundrelationer finns ett faktiskt skeende
som, enligt min uppfattning, borde vara objektivt tillgängligt. Att däremot faktiskt nå
och kunna förklara detta skeende är beroende av möjligheter att mäta, värdering av
prestationer, syfte med mätning med mera. Aktiviteter som företas i ett företag, initie-
rade via en kunds förfrågan eller vår avsikt med en kund, föranleder att resurser för-
brukas. För möjligheten att bestämma värdet av dessa resurser skulle jag vilja säga
som Frenckner & Samuelson (1984, s 77) säger om särkostnadsbegreppet:
”Särkostnadsbegreppet är i sig exakt även om den praktiska bestämningen i allmänhet
blir en approximation”. Inom den ekonomiska informationshanteringen bör en avväg-
ning göras mellan nyttan av det arbete som görs för att bestämma kostnader, och kost-
naden av detta.

Kund

Handlande
i företaget

Resursför-
brukning i
företaget

Datafångst av
resursförbrukning
i redovisningen

Kalkyler ställs
upp inför eller
efter handlande

Teoretiska tolkningar av
relevanta, återkommande

handlingssituationer

Modeller för
redovisningens

utformande
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2.2. VAL AV FORSKNINGSANSATS

Huvudsyftet är att föreslå modeller för hur kundens inverkan på företagets kostnader
kan synliggöras i den interna redovisningen. Den systematiska uppföljningen av kun-
derna i redovisningen förefaller tidigare i hög grad ha begränsats till uppföljning av
intäkter samt kostnader för enskilda köptillfällen via orderuppföljning.

Motivet till uppsatsen är att redovisningens metoder har utvecklats med produkter som
det primära objektet, och att det kan argumenteras för att kunder som objekt i vissa fall
kan vara värd att uppmärksamma som ett lika primärt objekt som produkten då det
gäller att bestämma och analysera kostnader. Det behöver undersökas om ytterligare
uppmärksammande av kunden som objekt medför att ekonomistyrningens metoder kan
behöva ändras. Det finns en risk i att nyttja metoder för områden de inte utvecklats för,
utan en kritisk granskning av vad det kan betyda. Uppsatsen bidrar till denna kritiska
granskning av relationen mellan metoder och kalkylobjekt genom analys av om eko-
nomistyrningslitteraturens metoder går att  tillämpa då kund utgör kalkylobjekt.

Likväl som det finns risker i att överföra metoder mellan problemområden, finns det
möjligheter. I uppsatsen ses befintlig kalkylerings- och kostnadslitteratur som en källa
till kunskap, utifrån vilken litteraturbaserade modeller byggs för att kunna tillämpas
vid analys av kunder.  Detta tillvägagångssätt medger att den kunskap som finns sam-
lad sedan tidigare kring redovisning kan överföras till metoder för hantering av kund
som kalkylobjekt.

Ett alternativ till detta kunde varit att låta företags hanterande av studiens frågor vara
mer styrande. Dock ser jag det som att det skulle vara en risk i att utgå från empiri, och
låta denna styra resultaten på ett område där det finns en väl utvecklad litteratur, inom
ett närliggande område som produktkalkyleringen får anses utgöra till kundkalkyle-
ring. Det skulle kunna innebära att uppfinna hjulet igen, och komplicera tillgänglighe-
ten av metoderna genom risken att hjulet skulle se annorlunda ut, utan att detta är nöd-
vändigt. En gemensam begreppsapparat för de två områdena underlättas om en tydlig
utgångspunkt tas i befintlig litteratur.

Kaplan (1984) förespråkar dock att metodutvecklingen inom ekonomistyrningen tar
sin utgångspunkt i fallstudier, att använda induktiv metod. Kaplan (1984, s 448) anser
att ekonomistyrningen ”… only can be described and understood within the context of
actual, ongoing organisations…”, och därtill påtalas en brist på fallstudier inom
ekonomistyrningsforskningen. Mot detta talar exempelvis Israelsen (1993), som gör en
litteraturbaserad jämförelse mellan varabilitetsredovisningen enligt Madsen (bland
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annat 1969) och ABC-kalkylen, som Kaplan själv deltagit i utvecklingen av (exempel-
vis Kaplan & Cooper, 1991). Israelsen identifierar vissa brister i ABC-kalkylsmetoden
vid jämförelsen, och påpekar att den induktiva ansatsen kan vara orsaken till detta.
Israelsen (1993) hävdar att när företag förändrar sina ekonomistyrningssystem, har de
befintliga system att ta hänsyn till, vilket kan hämma resultatet av förändringen, och
minska viljan att förändra. Denna hämsko finns inte på samma sätt vid ett ’skrivbords-
jobb’.

Båda ansatserna torde ha för- och nackdelar. Jag har uppfattningen att via studier av
grunderna för redovisnings- och kalkyleringsområdet och en analys av dessa utifrån ett
kundperspektiv, kan en mer djupgående och kritisk diskussion föras, jämfört med att
utgå från en fallstudie, där jag som forskare förmodligen skulle mött praktikers bild av
svårigheter med att genomföra förändringar (se vidare avsnitt 2.3.2). För vidare studier
kring området krävs dock, enligt min uppfattning, fallstudier för att utveckla modeller
mot de problem med användandet jag ej förmått se via de litteraturbaserade studierna,
samt kritiskt ifrågasätta de föreslagna modellerna. Se kapitel 7 för diskussion om fort-
satt forskning.

Vad gäller frågan om att beskriva kunders inverkan på företags kostnader, är littera-
turansatsen och illustreringen som görs i denna uppsats otillräckliga ansatser för något
mer än att beskriva hur det kan se ut. Dessa delar motiveras av att de ger en inramning
till de tekniker för internredovisningen som föreslås. För att uppnå djupare resultat
kring denna fråga krävs studier av kontakten mellan företag och dess kunder direkt
(via fallstudier alternativt survey-undersökningar), istället för via redovisningens re-
sultat som varit fallet i denna uppsats.

2.3. PROBLEMFORMULERINGSINTERVJUER

Denna studie startades utifrån antagandet att kunders inverkan på ett företags kostna-
der förmodligen kunde vara ett relevant område att forska inom. Inledande litteratur-
studier gav stöd åt denna uppfattning. För att få ytterligare erfarenheter att grunda valet
av inriktning på arbetet gjorde jag tre intervjuer, vilka kallats problemformuleringsin-
tervjuer. Resultaten från intervjuerna redovisas inte explicit mer än det som framkom-
mer avsnitt 1.3. Att det inte görs en mer sammanhängande presentation av resultaten
av dessa intervjuer motiveras av de används som idégivande. Idéernas relevans skall
motiveras av att de lyckas bidra till en relevant studie, inte av intervjuerna i sig.

Intervjuerna har varit viktigt i arbetet med att formulera problem. Den litteratur som
behandlar kundanalys har mestadels presenterat enskilda exempel på hur
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kundrelaterade analyser gjorts för speciella syften. Jag saknade dock en sammanhållen
beskrivning av hur kundrelaterade kostnader behandlas i olika situationer inom ett fö-
retag. Ambitionen var att ta till mig vad företagen gör, och inte att studera hur de gör (i
enlighet med avsnitt 2.2). Young & Selto (1991) har påtalat det lämpliga i att göra
kortare ’site visits’ för att skapa sig en bild av hur ett företag behandlar en viss fråga
idag. Detta har använts av akademiker vid ”The initial stage of research in cost mana-
gement –problem identifiction, ...” (Young & Selto, 1991, s 268). Författarna påpekar
att resultaten bör ses som preliminära och ofullständiga, men även ett kort besök kan
vara värdefullt som orientering inom ett område. Bland svenska ekonomistyrare har
Ax (1997) använt denna metod.

Därtill motiveras intervjuerna av min tämligen begränsade erfarenhet av praktiskt
arbete med kalkylering och redovisning: ett halvår som revisorsassistent samt en
massa småuppdrag inom ekonomiområdet bland studentföreningar. Skall studien i sin
förlängning kunna bidra till förbättrade kalkyleringsmetoder i företagen anser jag det
väl motiverat att låta forskningsprocessen vara nära kopplad till företagens verksam-
het. Jag föreslår i och för sig teoretiskt grundade lösningar, och har inte för avsikt att
lyfta resultat från fallstudier som mitt bidrag. Detta hindrar dock inte att under forsk-
ningsprocessen ha en nära kontakt med den miljö som resultaten är tänkta att användas
i. Detta i en ambition att säkerställa studiens relevans.

Utifrån syftet med problemformuleringsintervjuerna, att få idéer, föreföll det viktigaste
att vara att diskutera frågan med personer som 1) var intresserade och 2) hade erfaren-
heter som kunde vara relevanta. Genom tidigare kontakter kände jag till vissa företag
som arbetat med de aktuella frågorna. Ekonomicheferna på tre av de företag som
ansågs intressanta kontaktades och då dessa tre var intresserade utfördes intervjuerna
med dem. Då intervjuerna var utförda bedömde jag att jag fått tillräckligt med tanke-
uppslag för att gå vidare, och följaktligen utfördes inte fler intervjuer.

Undersökningsmetod för problemformuleringsintervjuer
En kvalitativ forskningsmetod ger enligt Wallén (1996) en viss närhet till studieob-
jektet och har möjlighet att förmedla en helhet men är svårt att statistiskt generalisera
utifrån. ’Site visit’ bör därmed betraktas som en kvalitativ metod. Att göra ’site visits’
är lämpligt då det utifrån litteraturstudierna förefaller som att kalkylera kring kunder
behandlas på mycket olika sätt, om det behandlas. Det är då en fördel att interaktivt
kunna kommunicera med studieobjektet och som forskare kunna ta till sig en helhets-
bild, för att öka möjligheten att förstå vad respondenten avser. Dock bör den begrän-
sade omfattningen av de utförda ’site visits’ hållas i minnet. De nyttjas här för att
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skapa frågor och möjligen idéer om svar, ej för att generera svar vilket en djupare fall-
studie kan göra (Yin, 1991; Young & Selto, 1991).

Syftet med dessa öppna intervjuer är, i Patel & Davidsons (1994) termer, att göra en
kvalitativ analys. Jag ville ta till mig den bild mina respondenter hade av problem-
området samt varför det hanterades som det gjorde på deras företag. Utifrån detta kan
jag jämföra med mina tidigare erfarenheter och formulera relevanta forskningsfrågor.
Standardisering och strukturering skulle ha minskat min möjlighet att ta till mig de
intervjuades uppfattningar.

Problemformuleringsintervjuerna spelades in på band och skrevs kort efter intervjutill-
fällena ut i text till alla delar som bedömdes som intressanta. Då avsnittet som baseras
på intervjuerna skrevs inledde jag med ett par genomläsningar, varvid markeringar
gjordes av det som bedömdes som intressant för problemformuleringsdiskussionen.
Detta utgjorde sedan underlag för skrivandet av avsnitt 1.3.

2.4. PRODUKTKALKYLSMODELLER FÖR KUNDANALYS

Kaplan (1964, s 305) hävdar att kunskap kan utvecklas på två sätt, antingen utveckla
teorin inom ett område så att den kan förklara ett fenomen bättre eller att använda en
teori inom ett område för att förklara ett annat, alltså antingen utveckling av teorin el-
ler utvidgning av användningsområdet av teorin. I denna uppsats diskuteras om hur
rön från litteratur som mestadels diskuterat hur produktorienterad kalkylering och re-
dovisning gått till kan användas för att bestämma kostnader inför kundrelaterade
handlingssituationer. Det blir på så sätt en utvidgning av användningsområdet. Alves-
son & Sköldberg (1994) kallar detta att tillämpa teori som byggts upp inom ett till-
lämpningsområde på utvidgade tillämpningsområden inom en domän.

Ask & Ax (1997, s 21-22) hävdar visserligen att ”Med produktkalkylering
/produktkalkyl avses beräkning/en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för
kalkylobjekt i kalkylsituationer. Objekt och situationer varierar, och kan utgöras av t
ex produkter, produktgrupper, order och kunder …” Enligt deras definition skulle
alltså kundkalkylering vara behandlat inom ramen för produktkalkylering. Deras defi-
nition kan inte sägas vara felaktig ur ett teoretiskt perspektiv då flera andra författare
också valt att definiera produktkalkylering som kalkylering kring objekt, och inte just
produkter som objekt (se exempelvis Frenckner & Samuelsson, 1984).

Denna uppsats tar dock sin utgångspunkt i att det inte kan anses bevisat att produkt-
kalkylsmodellerna är fullt tillämpbara eller inte är i behov av anpassning inför tillämp-
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ning på kunder (se kapitel 1). I denna uppsats förs resonemang kring hur de olika
metoderna och begreppen från produktkalkyleringen skulle kunna te sig då kunden är
fokuserad som objekt.

Däremot blir inte produkten ointressant som kalkylobjekt på grund av att kunden blir
mer intressant som objekt. I avsnitt 3.2 diskuteras hur kalkyleringsunderlaget från re-
dovisningen påverkas av att både produkt och kund används som kalkylobjekt.

Även om huvudinriktningen är utvidgning av användningsområdet för modeller kring
produktkalkylering, finns det även inslag av teoriutveckling i diskussionen. Detta
gäller främst kostnadsbegreppsutveckling för redovisningen.

2.4.1. Teori och modell

Teori är en utsaga om något förhållande. Weick (1989) definierar teori som en idé, vil-
ken visat sig vara användbar över flera områden och som kan förklara eller ge förstå-
else för ett fenomen. Desto bredare användningsområde och bättre bild en idé bringar,
desto mer förtjänar den att kallas teori. Att en utsaga därav behöver ha viss giltlighet
för att kallas av teori framgår av flera författare (Hägg & Wiedersheim-Paul, 1989;
Alvesson & Sköldberg, 1994).

Denna uppsats syfte är att föreslå modeller. Modeller används ofta inom företagseko-
nomin för att behandla problem (Hägg & Wiedersheim-Paul, 1989; Hansson & Nils-
son, 1999). ”Modeller är förenklade avbildningar av verkligheten och utgör sambands-
konstruktioner mellan utvalda faktorer” (Hansson & Nilsson, 1999, s 37).

Förhållandet mellan teori och modell kan ses på flera sätt. Det går att se dem som pa-
rallella, då båda två begreppen utgör en ”förenklad avbild av verkligheten” (Hägg &
Wiedersheim-Paul, 1989, s 27). Ur detta perspektiv går det exempelvis att motivera
diskussionen i avsnitt 2.3, som bygger på referenser som diskuterar teori, men används
för ett resonemang kring modeller. Hägg & Wiedersheim-Paul (1989) säger dock att
det kan vara lämpligt att utge en teori som något mer allmänt hållet än en modell, och
kan avse fler problemställningar. Detta stämmer överens med synen från Jensen (1995)
som säger att modeller utgör representationer av teorier, bakom modeller ligger oftast
en teori.

I kapitel 3 förs ett resonemang grundat på vad som anses vara en samling väl grundade
idéer under benämningen produktkalkyleringen. Litteraturen är omfattande, detta
gäller såväl teoretisk som praktisk (Ask & Ax, 1997). Den största delen av litteraturen



22

baseras dock på det teoretiska antagandet att produkter bör fokuseras (även om vissa
författare som omnämnt anser att tillämpbarheten är generell för både kunder och pro-
dukter). I denna uppsats görs det teoretiska antagandet att kunder också bör fokuseras,
och utifrån detta diskuteras tillämpbarheten i det som lyfts fram i produkt- och redo-
visningslitteraturen.

Enligt Jensen (1995) kan modeller vara beskrivande, förklarande eller normativa. Den
beskrivande modellen säger vilka sambanden är, i den förklarande används delar av
modellen för att förklara andra delar av modellen, och i de normativa modellerna finns
även ett handlingsförslag till den som använder modellerna inbyggt. I uppsatsens före-
slås normativa modeller för hur redovisningsmodeller kan utformas för att bidra till
möjligheterna att förklara kunders inverkan på ett företags kostnader.

2.4.2. Teoriutveckling

I vilka miljöer de modeller som presenteras i uppsatsen är användbara och hur gene-
rellt tillämpbara modellerna är har inte prövats under arbetet med denna uppsats. Ex-
emplifieringen som görs via ABC-studien på Rockwool kan inte sägas bidra med nå-
got väsentligt ur detta perspektiv (se avsnitt 2.5). Weick (1989) påpekar dock att det
finns fördelar med att bygga teorier utan att ägna för stor kraft åt att validera dem i
uppbyggnadsfasen.

Att ägna för mycket kraft åt validering av teorier under uppbyggnadsfasen kan enligt
Weick (1989, s 516) hämma teorierna igenom att ”These strictures weaken theorizing
because they de-emphasize the contribution that imagination, representation, and
selection make to the process, and they diminish the importance of alternative theori-
zing activities such as mapping, conceptual development, and speculative thought”.
Weick pekar på att faran med validering ligger i att det som man använder för att vali-
dera med får för stor inverkan på själva teoribyggandet. Teorin kan då komma att säga
som det är istället för som det borde vara, vilket minskar möjligheten att se oväntade
saker.

Detta motsägs inte av viljan att låta forskningsprocessen vara nära kopplad till företag,
som uttrycks i bland annat avsnitt 2.2. Kontakter med företag används under arbetet
med denna uppsats för att konkretisera problemställningar och ge ytterligare idéer åt
modellskapandet, inte för att validera arbetet forskningsmässigt.

Detta skall dock inte tolkas som att vad som helst duger. Det resonemang som förs
skall vara logiskt grundat, och det skall vara möjligt att kontrollera om källor tolkats
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på ett relevant sätt. De modeller som föreslås skall vidare vara konsistenta och logiskt
uppbyggda. Kring detta har inte gjorts några avkall på noggrannheten från min sida
under arbetets gång. Det är snarare vid behandlingen av det empiriska materialet som
valideringsarbetet har haft en lägre prioritet, se avsnitt 2.5.

2.4.3. Arbetsgång

Arbetet med teorikapitlet intensifierades efter att problemformuleringsintervjuerna var
utförda. Då teorikapitlets modeller utgör uppsatsens syfte utgör de den sist färdig-
ställda delen vari studiens resultat samlas.

Arbetet inleddes med fördjupade studier av produktkalkyleringslitteratur, efter det att
jag under problemformuleringsintervjufasen lagt fast studiens huvudsakliga inriktning.
Parallellt med inläsningen skrevs den första versionen av ett teorikapitel. Avsikten var
att teorikapitlet skulle vara klart för uppsatsen i detta läge, men den tanken har jag haft
anledning att ångra allt eftersom illustreringsarbetet vidtog och jag därtill haft möjlig-
het att begrunda det skrivna. Illustreringen via ett företag utgjorde på så sätt ett boll-
plank för skrivandet av teorikapitlet, se vidare nedan.

Litteraturstudierna har pågått fortlöpande under arbetet. De kan inte anses vara full-
ständiga kring all produktkalkyleringslitteratur, men grunderna inom den svenska tra-
ditionen anser jag vara väl täckta. Därtill har alla de referenser som förefallit behandla
kundorienterad kalkylering som påträffats följts upp, i såväl svensk som internationell
litteratur. I litteraturförteckningen finns dock enbart de referenser som på något sätt
bidragit till arbetet.

2.5. ILLUSTRATION AV MODELLER

Då ett första utkast till teorikapitel låg klart genomfördes en beskrivning av ett företag,
Paroc AB i Skövde, och framförallt den ABC-studie som företaget tidigare genomfört.
Denna ABC-studie analyserades sedan utifrån de modeller som presenteras i kapitel 3.

Analysen görs för att exemplifiera modellerna och resonemanget som presenterats i
kapitel 3. De tillämpningar av modellerna som är tänkta är ibland något svårtillgäng-
liga. Det har de varit även för mig under arbetets gång. När modellerna var nedskrivna
för första gången föreföll det rimligt att försöka använda dem på en verksamhet, för att
studera hur de kunde beskriva kundens inverkan på ett företags kostnader.
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Arbetet med att beskriva och analysera företagets ABC-studie underlättade för mig att
se hur de olika begreppen och modellerna förhöll sig till varandra. Under uppsatsskri-
vandets senare skede har därför illustrationen utförts samtidigt som modellerna har
modifierats. Det bör betonas att syftet med att beskriva företaget inte är att förklara
detta fall (alltså inte att utföra en fallstudie). Illustrerandet av företaget har hjälpt mig
att förstå hur jag kan uttrycka mig för att förmedla modellerna som skapats utifrån
litteraturstudier på ett förhoppningsvis klarare sätt.

Ambitionen har dock inte varit att till alla delar förstå vad som legat bakom den ut-
förda ABC-studien, och hur kopplingarna mellan denna och den verklighet den skall
representera förhållit sig. Den aktivitetsbeskrivning som ABC-studien har byggt på har
accepterats som given och beskrivs i kapitel 4 som den beskrivits av ekonomiperso-
nalen och i dokumentationen av studien. Parocs organisation och närmiljö beskrivs
översiktligt i uppsatsen, förutom vad det gäller organisationens kunder, som ägnats
större utrymme. Detta kommer sig av det extra intresse som finns för kunderna i denna
uppsats. Beskrivningarna av ABC-studien har sedan i kapitel 5 strukturerats och analy-
serats utifrån de modeller och den diskussion som förts i kapitel 3.

Resultaten i uppsatsen har presenterats för personalen på TIS och bedömts som intres-
sant. Dessa håller även med om att modellerna som presenterats i uppsatsen till vissa
delar skulle kunna ha utvecklat användningen av ABC-studien på TIS. Resultaten som
redovisas i uppsatsen har dock inte använts operativt. Bedömningen av vilket värde
resultaten skulle haft för TIS har inte gjorts på annat sätt än genom intervjuer med två
personer efter att modellerna presenterats för dem.

Forskningsansatsen anses dock som den mest lämpliga, i och med de risker som finns i
att fastna i problem kring att få en modell att passa in i en specifik verksamhet (se
Weick, 1989, och Israelsen, 1993, som refererats tidigare i kapitlet). Jag har använt det
empiriska materialet för att illustrera modellerna samt för att diskutera tillämpningar
av studiens resultat. Jag är medveten om att modellernas värde inte kan anses vara em-
piriskt bevisat med detta forskningsupplägg. Detta får utföras i fortsatt forskning.

2.5.1. Val av företag

Affärsenheten för Teknisk isolering, Sverigedelen inom Paroc AB (TIS) valdes som
företag att beskriva. Tre av utgångspunkterna för detta val var:

Industriellt företag: Uppsatsen skrivs med avsikten att modellerna skall vara tillämp-
liga på industriella, tillverkande företag. Dessa karaktäriseras ofta av att de agerar på
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marknader med få aktörer, jämfört med konsumentmarknader. Utbytet ofta kan
betecknas som komplext på industriella marknader, vad det gäller produkterna
och/eller överföringen av dessa från leverantör till kund. Detta i sin tur förutsätts leda
till krav på närmare kontakt och större direktkommunikation mellan kund och leve-
rantör på industriella marknader. Detta talade för att ett industriellt företag skulle väl-
jas.

På senare tid har i och för sig ’one-to-one marketing’ etablerats som ett begrepp inom
ramen för konsumentmarknadsföring, vilket innebär att även företag på konsument-
marknader bör ha möjlighet att ta hänsyn till individuella kunders krav på anpass-
ningar. Detta hindrar dock inte att industriella företag är intressanta som utgångspunkt
för studien, om sedan behovet av kundrelaterad kostnadsuppföljning finns även på
konsumentmarknadssidan ökar det enbart värdet av studien. Det skall i sammanhanget
också sägas att de modeller som byggs är öppna för att anpassas till att ha grupperingar
av kunder som lägsta analysnivå. Det behöver alltså inte vara individuella kunder.

Kund och produkt: På tidigt stadium i arbetet fanns tankar om att kunden som kal-
kylobjekt inte på något sätt minskade intresset för produkten som kalkylobjekt, och att
en del av komplexiteten fanns i att de två objekten var komplementära i sin funktion
som kalkylobjekt. När modellbyggandet var en bit kommet stod det klart att ett företag
som använde både produkt och kund som kalkylobjekt torde vara mest intressant.

ABC-studie: Utifrån tanken som uppkom i problemformuleringsintervjuerna, att
ABC-kalkylering kunde ha inverkan på möjligheten att studera kundkostnader, ansåg
jag att det var värdefullt om företaget hade genomfört en sådan.

Utifrån att studierna av ett företag enbart var tänkta som illustration, ansågs represen-
tativitet för en större population som ointressant. Ett medvetet val utifrån vad jag ville
kunna visa om företaget var desto viktigare. Ett problem var att det var svårt att säga
om det jag ville beskriva fanns i företaget innan studien påbörjats. Jag anser dock att
de tre punkterna ovan var tillräckliga som ingångsvärde, och även om alla delar av
modellerna inte exemplifierats anser jag företagsbeskrivningen nyttig för uppsatsen.
Därmed skulle valet av företag kunna bedömas som lyckat.

Dock bör noteras att det valda företagets verksamhet inte visade sig vara kundanpassad
i fullt så hög grad som kunde varit önskvärt för studien. Den största nackdelen av detta
står att finna i studiens bidrag kring hur kunder påverkar företags kostnader. Denna del
kunde varit mer rikligt beskrivande om studien utförts på andra typer av verksamheter.
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2.5.2. Illustreringen

Beskrivning utförs av såväl TIS som organisation, ABC-studiens genomförande och
själva ABC-studiens resultat (kapitel 4). De aktiviteter som ABC-studien resulterade i
analyseras sedan med stöd av modellerna som föreslagits i kapitel 3. Syftet är att illu-
strera resultaten från kapitel 3, vilket görs i kapitel 5.

Den kortfattade beskrivning av TIS organisation och ABC-studien som görs är tänkt
att ge en bild av varför ABC-studiens resultat kom att se ut som det gjorde, och varför
den kan beskrivas som jag gör utifrån modellerna för kundkalkylering. Det görs som
tidigare nämnt ingen analys av förhållandena mellan organisationen, ABC-studiens
genomförande och dess resultat.

Underlaget till studien har utgjorts av dokumentation av ABC-studien samt upprepade
intervjuer med ekonomipersonalen på enheten. Intervjuerna har utförts löpande under
arbetets gång, sex intervjuer som har tagit mellan 30 minuter och två timmar. De två
som intervjuats är tidigare och nuvarande ekonomichef, Bengt Andersson och Marie-
Louise Andersson. Av dessa har två intervjuer varit av uppföljningskaraktär, för att
diskutera resultatet av analysen, som presenteras i kapitel 5.

Dokumentstudien har utförts via dels läsande, dels inmatning av materialet för dator-
baserad analys av resultatet från ABC-studien efter de modeller som föreslagits. Det
material som eftersökts har funnits i hög utsträckning, förutom det protokoll där åtgär-
derna som ABC-studien gav upphov till finns nedtecknade. Därför är beskrivningen av
dessa bristfällig.

2.6. SAMMANFATTNING

Studiens syfte är att föreslå modeller för den interna redovisningen som kan stödja att
förklara kundens inverkan på företagets kostnader. Frågorna som behandlas har for-
mulerats ifrån litteraturstudier och tre problemformuleringsintervjuer.

Studiens frågor behandlas främst via litteraturbaserat byggande av modeller. Erfaren-
heter från litteratur som behandlar modeller som utvecklats för redovisning och kal-
kylering i produktfokuserade ekonomisystem analyseras utifrån en tillämpning på
kund. Dokumentationen från en ABC-studie, utförd på Paroc AB i Skövde, används
sedan för att illustrera modellerna.
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3. LITTERATURBASERAD MODELLUTVECKLING
Kapitlet inleds med en redogörelse för den interna redovisningens syfte, uppbyggnad
samt vilken roll kunden som objekt kan ha i redovisningssystemen. Därefter diskuteras
de grundläggande motiven som förutsätts gälla för kostnadsbestämning. Avsnitt 3.3
behandlar självkostnadsbestämning för kund och produkt, samt hur den resursförbruk-
ning som sker inom ett företag förhåller sig till dessa objekt. Utifrån detta förs en dis-
kussion om kostnadsfördelning med fokus på ABC-kalkyleringsbudskapets möjliga
betydelse för kundanalys. Detta följs av en för uppsatsen tillämpad genomgång av
kostnadsbegrepp.

Diskussionen i avsnitt 3.1-3.5 sammanfattas i avsnitt 3.6 med en modell över kost-
nadsbegrepp för analys av kund och produkt, och kommentarer kring hur dessa kan
användas i den interna redovisningen. Kapitel 3 avslutas med en diskussion om kun-
dens påverkan på företagets strategiska aktiviteter utifrån värdekedjan (enligt Porter,
1985).

3.1. REDOVISNING

Redovisningen är en del av ekonomistyrningssystemet i en verksamhet, med uppgift
att systematiskt registrera utfallsdata från verksamheten. Denna utfallsdata är tänkt att
utgöra underlag för planerings- och utvärderingsbeslut inom verksamheter (Samuel-
son, 1990), exempelvis kalkylering, budgetuppföljning och rapportering till intressen-
ter. I Magnusson (1990, s 20) anges redovisningens syfte vara ”… att lämna ekono-
misk information som underlag för beslutsfattande i olika situationer”.

Dock är inte alla överens om hur stort värdet av redovisningens information är.
McKinnon & Bruns (1992) har vid intervjuer med chefer vid 12 amerikanska och ka-
nadensiska företag funnit att många i ledarställning förlitar sig mer på informella och
ostrukturerade informationsflöden, framförallt kring operativa beslut. Information från
redovisningen uppgavs ha sin största betydelse för utvärdering och analys inför mer
långsiktiga ställningstaganden. McKinnon & Bruns (1992) anser att problemen beror
på att informationen är för övergripande, tas fram för långsamt och gäller fel saker.
Det som motiverar denna studie är uppfattningen att ett av de problem som rått inom
redovisningen är att kundorienteringen i informationen varit för låg. Studien skall bi-
dra till att avhjälpa det tredje problemet enligt McKinnon & Bruns (1992).
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Madsen (1969, s 20) har sammanställt redovisningens uppgifter i sex punkter2:
1. Upplysningsuppgiften: Att registrera ekonomiska händelser och dess relation till

omvärlden.
2. Överskottsuppgiften: Att beräkna av resultatet från verksamheten.
3. Kalkylerings- och prissättningsuppgiften: ”Medan de registrerade upplysning-

arna för överskottsuppgiften samlas efter perioder, är uppgiften här att samla dem

efter produkter. Detta sker i kalkyleringen, och denna utgör sedan underlaget för

bl a prissättningen.” Madsen (1969, s 20)
4. Kontrolluppgiften: Att jämföra den faktiska förbrukningen med de förväntningar

som funnits (och som ofta uttryckts i budget).
5. Alternativvalsuppgiften: Att ge underlag för att kunna ställa upp olika typer av

kalkyler för framtida händelser, i syfte att välja mellan olika alternativ.
6. Budgetuppgiften: Budgetering anses som redovisning över förväntade händelser.

(Detta utgör dock ej redovisning enligt Mekanförbundet, 1975.)

Registreringsuppgiften är den grundläggande uppgiften för alla de övriga uppgifterna.
Resultatet av registreringsuppgiften används för att fastställa tidsmässigt utfall (över-
skott), jämförelse med budget (kontroll), eller objektsrelaterade utfall (kalkylering).
Alternativvalsuppgiften grundar sig i sin tur på resultat från överskottsberäkning eller
kalkylering.

Det finns en oklarhet vad det gäller begreppen redovisning och kalkylering (även bud-
getering, se punkt 6 ovan). Madsen (1969) inbegriper efterkalkyleringen i redovis-
ningen, punkt 2-5 ovan. I denna uppsats definieras intern redovisning i enlighet med
Madsens (1969) upplysningsuppgift. Sammanställningar för olika beslutstillfällen ses
utifrån detta som kalkyleringen. Redovisningen har även tidigare betraktats på detta
sätt (exempelvis Johansson & Samuelson, 1997), även om efterkalkyleringen kan in-
tegreras i redovisningen. Definitionsskillnaderna synes inte ha någon större praktisk
innebörd, däremot är en precisering om vad som avses i olika sammanhang önskvärd.

I detta kapitel fokuseras registreringsuppgiften, med koppling till vad som krävs för
kalkyleringsuppgiften. I kapitel 6 kommer sedan kalkylerings- och prissättningsupp-
giften att utvecklas. Detta görs dels för att påvisa nyttan av modellen och resone-

                                             
2 Jag väljer att presentera denna uppdelning, då jag anser denna genomgång som täckande för de

rationellt grundade uppgifterna ett redovisningssystem har påtalats kunna ha. En avgränsning görs

därmed mot politiska och sociala uppgifter som ett redovisningssystem kan ha, vilka faller utanför

syftet med denna uppsats.
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manget från kapitel 3, dels för att problematisera kopplingen mellan information från
redovisningen och kalkylering grundad på denna information.

I litteraturen görs ofta en åtskillnad mellan intern och extern redovisning. Den externa
redovisningen regleras av samhällets lagar, i syfte att garantera att information är in-
samlad, uppställd och värderad efter förbestämda principer. Motiven till denna re-
glering är att externa intressenter skall kunna förlita sig på informationen utan närmare
ursprungsgranskning. Den interna redovisningen utformas istället efter de beslut som
fattas inom verksamheten. Den interna redovisningens utfallsdata skall vara framtagen
efter behov från verksamhetens beslutsfattare (se bland annat Mekanförbundet, 1975).
I uppsatsen behandlas intern redovisning.

3.1.1. Intern redovisning enligt RP-metoden

Inom den svenska traditionen utgör resultatet från vad som kallats ’RP-projektet’
(RedovisningsPlan) en grundsten inom systemutveckling för redovisningssystem.
Projektet presenterades 1975 (se Mekanförbundet, 1975). Projektet leddes av Mekan-
förbundet, och involverade representanter från större svenska företag. Grunderna av
resultatet från projektet har sedan redovisats i ”Utveckling av ekonomisystem enligt
RP” (Magnusson, 1984, 1990, 1995, med olika medförfattare). I dessa böcker har
dessutom erfarenheter av att arbeta med RP-metoden förmedlats, för att påvisa den
fortlöpande utvecklingen.

Inom ramen för RP diskuteras såväl utveckling av redovisningssystem som vilka prin-
ciper redovisningen baseras på och övergripande modeller för hur information kan
struktureras. I denna uppsats är fokus att stödja struktureringen av information om
kostnader. I RP gavs förslag på vilka objekt som kan vara intressanta att strukturera sin
redovisning kring. Nedanstående redogörelse baseras på Magnusson (1995).

♦ Ansvar
Ansvar som objekt utgörs av organisatoriska enheter inom företag, som används
för att knyta ekonomiskt ansvar till olika grupper inom en verksamhet. Objektet
kan även stödja fördelningen av resurser till kostnadsbärare.

♦ Resurs
Objektet resurs utgörs av produktionsmedlen, som leder till kostnader då de nyttjas
i verksamheten. Objektet används för att studera vad som nyttjas i verksamheten.



30

♦ Prestation
Prestation är en samlingsbeteckning för olika objekt som en verksamhets mål mäts
mot. De vanligaste är projekt (både interna och projekt mot kund), produkt eller
order, alltså benämningar på vad som skapas. Ett mer övergripande prestations-
objekt är ändamål, som kan användas för att beteckna olika syften såsom produkt-
utveckling, underhåll och marknadsföring.

♦ Aktivitet
Aktivitet är det som utförs för att uppnå syftet. Magnusson (1990) noterar att det
kan finnas problem i att skilja dessa åt från ändamålsbegreppet. Israelsson (1993)
jämför Madsens ändamålsbegrepp med aktivitetsbegreppet från ABC-kalkyle-
ringslitteraturen. I bemärkelsen att aktiviteter som utförs kan anses stödja ända-
målet med ett företag, torde denna jämförelse i praktiken bli relevant. I litteraturen
diskuteras dock ändamål ofta på en mer övergripande nivå, medan aktivitet för-
knippas med en noggrann indelning av verksamheten (främst inom ABC-litteratu-
ren). Användningen av objektet aktivitet är densamma som för ansvar, dels att
granska objektet i sig, dels att stödja kostnadsfördelning.

♦ Kund/Marknad
Kund, eller marknad, utgör också objekt enligt RP. I Magnusson (1995, s 24-26)
anges användningen vara att följa upp intäkter.

I boken ”RP – en introduktion” (Magnusson, 1995) föreslås inte kunder som objekt för
att  följa upp kostnader. Det skall dock nämnas att senare i boken diskuteras kostnads-
uppföljning för försäljningsenheter, samt särkostnader för olika regioner, vilket är när-
liggande områden. I Langborg (1999) framställs kundlönsamhet som viktigt att följa
upp, lika viktigt som produklönsamhet. En skillnad mellan de två är att Magnusson
(1995) mer detaljerat visar på hur objekten kan användas. Där framgår att kunden inte
används för direkt kostnadsuppföljning, utan att detta följs upp via objekt order. Att
kunden som objekt inte används för kostnadsuppföljning medför att kostnader för ak-
tiviteter mellan inköpstillfällen inte kan fördelas till kund. Langborgs (1995) tankar om
detta framgår ej.

Ur kundkostnadssynpunkt är det intressant att notera att det i exempelvis Magnusson
(1995) görs en skarp åtskillnad mellan försäljnings- och tillverkningskostnader. Ro-
sander (1997) har dock påtalat möjligheten att registrera kostnader som både kund-
och produktkostnad, vilket diskuteras vidare i avsnitt 3.3.
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3.1.2. Disposition för modellutvecklingen i avsnitt 3.2-3.6

Forskningsfrågan från kapitel 1 lyder: ”Hur kan ekonomisk information redovisas för
att stödja beslut i kundrelaterade handlingssituationer?” Figur 2 (nedan) påvisar ram-
verket för diskussionen av denna forskningsfråga. Figuren bygger på en klassisk mo-
dell för självkostnadsbestämning för kostnadsbärare. Resultaten av diskussionen, som
till stora delar sammanfattas i avsnitt 3.6, skall stödja bestämning av självkostnad för
kund och produkt och analys av dessa kostnader inför kundrelaterade handlingssitua-
tioner. Avsnitt 3.1-3.6 behandlar därmed den första forskningsfrågan.

Redovisningen har ofta utformats för att bland annat ge information som möjliggör
bestämning av självkostnader för produkter och andra prestationer enligt figur 2. I mo-
dellen förs kostnader för olika typer av resurser till kostnadsbärare genom att antingen
uppdelas, fördelas eller tilldelas. Uppdelning innebär att kostnader förs direkt på kost-
nadsbärare. Med fördelning avses att kostnader förs på objekt via fördelning på kost-
nadsställe, grundat på antaganden om orsakssamband. Tilldelning sker efter scha-
blonmässigt bestämda fördelningsnycklar (Frenckner & Olve, 1999). Detta förs för att
bestämma självkostnaden för objekten.

Diskussionen inleds med en analys av kund och produkt som parallella kostnadsbärare
i redovisningen. Denna utgångspunkt väljs på grund av att övriga begrepp diskuteras
utifrån hur de förhåller sig till användandet av dessa kostnadsbärare. Kostnads-
begreppen skall kategorisera kostnader i aktiviteter och begreppens användande
påverkas av typ av kostnadsdrivare. För att kunna relatera kostnadsbegreppen till akti-
viteter och kostnadsdrivares funktion, diskuteras kostnadsfördelning före kostnadsbe-
grepp.

Figur 2: Modell över redovisningens grundläggande struktur

Figuren visar hur delkapitlen kan relateras till den klassiska modellen över objektsredovisning

(Johansson & Samuelson, 1997, modifierad, tillägg med kursiverad text).
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De fem objektsdimensioner från Magnusson (1995) kan relateras till ovanstående mo-
dell enligt följande: Resurs = Kostnadsslag, Kostnadsställe = Aktivitet, Ändamål och
Ansvar, Kostnadsbärare = Prestationsobjekt och Kund/Marknad. Det torde vanligtvis
inte vara aktuellt att bestämma självkostnad för prestationsobjektet ändamål. Själv-
kostnader beräknas vanligtvis för att ställas mot intäkter, och ändamål är svårt att re-
latera direkt till företagets intäkter. En produkt skall betalas och en kund skall betala,
men ändamål som objekt ingår inte i transaktioner. Ett ändamål kan däremot stödja en
produkt eller en kund, och därmed kan objekt ändamål vara behjälpligt vid kostnads-
fördelningsarbete.

Objekt aktivitet, ändamål och ansvar kan användas som kostnadsställe och därmed
ingå i kostnadsbestämningen av produkt eller kund. På grund av intresset för ABC-
kalkyleringens betydelse för kundanalys (se avsnitt 1.3.5) används mestadels ABC-
kalkyleringens terminologi i uppsatsen. Enligt BjØrnenak (1993, s 64) är dock objekten
aktivitet och ansvar tekniskt sett användbara på samma sätt i redovisningen. De kost-
nadsbegrepp och fördelningsmetoder som diskuteras bör därför vara möjliga att kom-
binera med en analys av information från redovisningssystem som bygger på fördel-
ning via objektet ansvar i stället för objektet aktiviteter.

3.2.  KOSTNADSBESTÄMNING

En grundläggande fråga inom redovisning och kalkylering är: Vad utgör det bakom-
liggande motivet till att fördela kostnader? Kalkylerar vi för att bestämma vad något
kostar (orsaksbestämt), eller för att vi vill uppnå ett visst syfte med vår kalkylering
(syftesbestämt)? Orsaks- och syftesbestämningen blir densamma om syftet är att för-
söka bestämma vad något kostat. Andra syften kan dock vara att stödja vissa uppfatt-
ningar, där sökandet efter orsakssamband får står tillbaka för kostnadstilldelning efter
bärkrafts- eller rättviseskäl (Frenckner & Samuelson, 1984), eller att manipulera någon
annan med hjälp av siffror trots medvetenhet om att siffrorna inte är orsaksbestämda.

Uppsatsens modeller skall dock stödja att bestämma orsakade kostnader. Frenckner &
Samuelson (1984, s 140) uttrycker att: ”Det mest närliggande och för många män-
niskor enda motivet för att fördela gemensamma kostnader är just att bestämma hur
kostnaderna förorsakas.”. Det är ofta intressant att veta vad saker och ting har kostat
att göra, vad olika beslut eller andra objekt har orsakat för resursförbrukning. I och
med ambitionen i uppsatsen att tillhandahålla ett relevant kostnadsunderlag för olika
handlingssituationer, förefaller det naturligt att försöka stödja bestämmandet av det
faktiska orsakandet av kostnader så långt som möjligt.
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En självkostnadsbestämning innehåller dock oftast vissa inslag av finala fördelningar
(Frenckner & Olve, 1999). Detta beror på att självkostnadsbestämning bara kan/bör
grundas på orsakssamband när det är tekniskt möjligt att fastställa samband, och eko-
nomiskt motiverat att göra detta.

I de fall anskaffning och förbrukning av en hel resursenhet sker i nära anslutning till
varandra, är det som regel möjligt att entydigt slå fast att beslutet om produkt X eller
produkt Y, kund A eller kund B eller i avdelning 1 eller 2 har orsakat resursförbruk-
ning. Om det sedan är värt besväret att följa upp orsakssambandet är en avvägning
som får göras från situation till situation.

Mer problematiskt blir det då anskaffning och förbrukning går att skilja åt. Olika ob-
jekt kan då orsaka de två skeendena. Detta leder till att orsakande kan ses olika, bero-
ende på syftet med kalkyleringen. Den klassiska definitionen av kostnad är att den
uppstår när en resurs förbrukas. Dock, har ett företag anskaffat en resurs är normal-
fallet att denna förbrukas vid något tillfälle. Objektet som resursen anskaffats för kan
ses som orsakande trots att resursen sedan inte nyttjas av objektet. Orsaksbestämning
vid anskaffningstillfället benämns dimensionering av Frenckner & Samuelson (1984).
Om orsakandet istället bestäms vid förbrukningen av resurserna benämns detta nyttig-
görande. Då mäts hur stor del av resursen som de olika objekten tar i anspråk (Frenck-
ner & Samuelson, 1984).

Anskaffningen kan ha orsakats av krav från eller intentioner riktade mot kund A, som
då bör kunnas ses som orsak till att resursen anskaffats och därmed vanligen till att en
kostnad kommer att uppstå. Om samma resurs förbrukas i kontakterna med kund B,
kan kund B ha orsakat vid vilken tidpunkt kostnaden uppstått. Däremot kan kund A
fortfarande anses ha orsakat att kostnaden överhuvudtaget uppstår. Om A eller B, eller
båda, skall anses ha orsakat kostnaden avgörs av syftet med kalkylen och rådande si-
tuation. Båda orsaksbestämningarna kan vara intressanta.

♦ Om företaget vill bestämma vad det kostar att vanligen hantera B, i en förkalkyl,
bör kostnaden tas med i kalkylen för B. Företaget kan inte förlita sig på att det även
nästa gång kommer att anskaffas resurser som inte behövs till A.

♦ Om beslut angående försäljning till B skall tas skall kostnaden inte medräknas i
kalkylen, då resursen anskaffats för hantering av A men beslut är taget om att inte
använda resursen till A och resursen även i övrigt saknar alternativ användning i
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företaget. Om inte resursen nyttjas till B, kommer kostnaden ändå att bli den-
samma.

♦ Om det i ovanstående fall går att avgöra varför kund A inte nyttjat en anskaffad
resurs, och dessa orsaker kan förväntas vara bestående, bör lärdomen inför nästa
period vara att kalkylera utan kostnaden för denna resurs. Förkalkylen för A bör då
grundas på en efterkalkyl över orsaksbestämning via nyttiggörande.

♦ Om det minskade kravet på kapacitet från kund A däremot bedöms som tillfälligt,
eller om det inte går utreda varför kapaciteten inte krävdes, kan det vara rimligt att
inför nästa period kalkylera med den kostnad som uppstod genom resurser som di-
mensionerats för kund A.

Vilken orsak som anses vara det egentliga kan alltså bara avgöras mot bakgrund av
vad kostnaden skall spegla. Det beror alltså på syftet med kostnadsfördelningen och vi
har då en syftesbestämd fördelning att ta ställning till. Syftet utgår dock i detta fallet
från alternativa orsakssamband, alternativen fastställs via två olika orsak-verkan sam-
band, nyttiggörande eller dimensionering.

3.3. PRODUKTER OCH KUNDER SOM KOSTNADSBÄRARE

I detta avsnitt argumenteras för att ha både produkter och kunder som kostnadsbärare i
redovisningen, och hur företagets resursförbrukning kan förhålla sig till de båda ob-
jekten.

3.3.1. Kostnader för tillverkning respektive utbyte

Många författare har skiljt på tillverkningskostnader och kostnader för utbyte som sker
med andra parter. Frenckner & Samuelson (1984) säger att tillverkningen är närmast
meningslös om inte resurser också satsas för att få produkterna att nå mottagare som är
villiga att betala vad det kostar. Madsen (1969) påtalar också en skiljelinje mellan den
resursförbrukning som sker för produktion och för försäljningsorienterade aktiviteter.

Författare som skrivit om transaktionskostnadsteori har delat in företagets kostnader i
produktions- och transaktionskostnader (Coase, 1937; Williamson, 1981). Inom teori-
bildningen utgörs transaktionskostnader av den friktion som uppstår vid transaktion
mellan två enheter och de aktiviteter som företas för att förebygga sådan friktion.
Williamson (1981) poängterar att dessa inte är oberoende av varandra, utan att för-
brukningen av resurser som ger de båda typerna av kostnader också påverkar varandra.
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Vidare säger Williamson (1981) att det finns anledning att söka kostnadseffektivitet
genom att studera kostnader ur produktions- och transaktionsperspektiv.

Kostnader för försäljning och överföring av produkter har behandlats med ett ökande
intresse, se exempelvis Myer (1989), Goebel m fl (1998), Kaplan & Cooper (1998)
och Howell & Soucy (1990).

Dock har tillverkningskostnaderna, resursförbrukning inom produktionen behandlats
mer utförligt (Foster & Gupta, 1996; Ask och Ax, 1995). I såväl svensk kalkylerings-
litteratur (Johansson & Samuelson 1997; Frenckner & Samuelson, 1984) som utländsk
(Bhimani m fl, 1999) ägnas en avsevärt större uppmärksamhet åt analys av tillverk-
ningskostnader än kostnader för utbyte. Detta märks bland annat vid studier av kalky-
leringssystem, där de båda dominerade varianterna för industriföretag, produktkalkyle-
ring och processkalkylering, vilka båda i all väsentlighet byggt på noggrann fördelning
av tillverkningskostnader. Denna fördelning har sedan ofta styrt tilldelning av övriga
kostnader (då sådan har gjorts), vari kostnader för överföring av produkter ingått.

Resursförbrukning för tillverkningen har också varit dominerande. Det som klassiskt
benämnts omkostnader kring tillverkningen kan dock förväntas öka. Dessa kostnader
är i hög grad förknippade med utbytesprocesserna (Cooper & Kaplan, 1998; Ask &
Ax, (1995). Ökade krav på anpassningar, kvalitet, distribution, service och allmän
utveckling kan föranleda en ökning av omkostnader. Även en allt hårdare konkurrens
på de flesta industriella marknader ökar omkostnader via krav på utvecklingstakt och
marknadsföringsåtgärder. Den påstådda utvecklingen mot en större andel kostnader
utanför tillverkningen kan alltid ifrågasättas (diskuteras i Ask & Ax, 1995), och beror
även på definition av tillverkningsprocessens gränser. Det finns dock goda grunder för
antagande om att kostnader utanför tillverkningen ökat, vilket är en förutsättning för
resonemanget i detta avsnitt.

3.3.2. Parallella kostnadsbärare

Kostnader för kostnadsbärare bestäms främst för att kunna jämföras med företagets
intäkter för samma objekt, som underlag för lönsamhetsbedömning. Olika varianter av
det som företaget säljer, produkt, har ansetts vara de viktigaste kostnadsbärarna för de
industriella företagens kalkyler. Förklaringen till detta kan vara ett grundantagande om
företagets marknad som anonym, till vilken företaget tillverkar produkter som säljes
till så många som möjligt. Då blir en bra produkt det centrala (denna diskussion har
förts i kapitel 1). Resurserna fokuseras på produktionen och som ovan nämnts har
också tillverkningskostnader varit de dominerade i de industriella företagen. Detta har
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gjort produkten lämplig som kostnadsbärare för kostnadsuppföljning. Produktenheten
eller produktgruppen är det som hanteras i produktionen och därmed har ett tydligt
kausalt samband med stora delar av tillverkningskostnaderna.

Kunden kan förväntas vara mer intressant som kostnadsbärare då företag i högre grad
fokuserar på att fylla kunders specialiserade behov, i förhållande till att producera
vissa standardiserade produkter. Att fylla kunders speciella behov kan förväntas leda
till att kostnaderna för överföring av produkter ökar. Dessa kostnader kan ofta med
stor tydlighet kopplas till viss kund eller kundgrupp. Antingen kan kunden ha orsakat
företagets kostnad, eller företaget har förbrukat resurser med avsikt att hantera viss
kund. Exempelvis gäller inte alltid marknadsaktiviteter en produkt eller produktgrupp,
utan indelningsgrunden för marknadsaktiviteterna gäller ofta vilket marknadssegment
(Kotler, 1997) eller kund (Håkansson m fl, 1982) vi vänder oss till. Detsamma gäller
för logistiska aktiviteter, där val av transportsätt, förpackning och leveransplats påver-
kas av kunderna. Detta gör att det för viss resursförbrukning lättare går att finna ett
orsakssamband till kunden än till produkten.

Viss typ av resursförbrukning kan vara svårt att över huvud taget koppla till produkt.
Exempel kan vara aktiviteter som för att bygga upp och vårda kundrelationer samt un-
derlätta framtida transaktioner. Dessa är svåra knyta till viss transaktion. Däremot är
det kopplingen till kunder tydlig (Hägg & Johansson, 1982). Detta medför att kund-
uppföljning via order blir otillräckligt för att studera kostnader för kunder.

Om såväl kunder som produkter utgör kostnadsbärare, skulle följaktligen en större an-
del av företagets kostnader kunna analyseras med tydliga samband till de kostnadsbä-
rare de relateras till. Genom att kunden används som kostnadsbärare kan kundens in-
täkter ställas mot kostnader för att sälja till denne. Detta ger då möjlighet att följa upp
lönsamhet gentemot kund mellan olika transaktioner och på så sätt se om kunden är
lönsam över en tidsperiod eller på ett genomsnitt av de transaktioner som genomförs
med kunden. Företag kan ofta behöva lägga resurser på att skapa en kundrelation eller
sälja vissa produkter billigt för att kunna sälja andra dyrare. Att kund kan utgöra ett
väsentligt kalkylobjekt i företags ekonomisystem har påtalats av bland andra Gupta &
Foster (1996), Bromwhich & Bhimani (1994) och Cooper & Kaplan (1998).

Att fördela kostnader på kunder ökar i sig inte de kausalt fördelade kostnaderna vid
exempelvis uppföljningen av en produktkostnad. Detta kan dock uppnås genom att
informationen om vad kunder och produkter kostar kopplas ihop, som påvisats av
Rosander (1997) i en beskrivande handbok till ekonomisystemet Pro Dacapo. Vid
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efterkalkylering och i redovisningssystemen torde detta vara fullt möjligt då det finns
ett tydligt och identifierbart samband mellan kund och såld produkt. På så sätt skulle
mer rättvisande kostnadsbestämningar kunna göras för såväl kunder som produkter.
Företaget kan få uppgifter om vilka kunder som är dyra att hantera i sig och om de
köper produkter som är dyra att tillverka utan att betala fullt ut för detta. Likaså kan
produktvarianter som är dyra att tillverka köpas av kunder som är enkla att hantera
eller betalar bra.

3.3.3. Definition och jämförelse av kund och produkt som objekt

Begreppen kund och produkt används i uppsatsen som representationer för ’den som
köper’ respektive ’det som säljs’. En produkt kan anses vara det fysiska ting som ett
företag säljer. En bredare definition är att se produkten som den tilltänkta funktion som
företagets produkt skall uppfylla hos kunden. Industriella företag säljer ofta en tilltänkt
funktion (se Gatarski & Hedberg (1995) för ytterligare resonemang) som förutom den
fysiska produkten även kan innehålla garantier för denna funktion, utbildning för att
kunna använda varan, logistiska arrangemang och så vidare. I uppsatsen är det denna
bredare ansats som avses.

När det gäller marknadsföring eller utvecklingsarbete i företaget, kan detta gälla po-
tentiella kunder som det ifrån företaget finns en avsikt att sälja till. Definitionen ’Den
som köper’ får då sägas täcka in även den som avses köpa, för att registrering skall
kunna göras av resurser som satsas i avsikt att bygga upp en kundrelation.

När det gäller att använda kund och produkt i redovisningen, kan de representera olika
grupper av enskilda produkter eller enskilda kunder. Produkt kan utgöras av en viss
produktenhet, produktslag eller produktgrupp. Kund kan exempelvis utgöras av order,
enhet av företag, företag, kundgrupp eller alla kunder. En order är inte aktiv köpare,
som impliceras av ’den som köper’, men har en tydlig funktion att fylla i en kundrela-
terad uppföljning, då en order oftast bara har en köpare. Bakgrunden till val av kund-
hierarkier diskuteras vidare i avsnitt 3.4.5.

Inom ramen för stegkalkylen, se avsnitt 3.4.5, diskuteras att fördela kostnadsinforma-
tion till lägsta möjliga nivå i objektshierarkin, och sedan analysera kostnader för högre
gruppering genom sammanläggning av information. Då finns möjlighet att utläsa sär-
kostnader för varje nivå som analyseras. I detta fall blir det ingen skillnad i att använda
kund istället för produkt som kalkylobjekt, då alla fördelningar skall grunda sig på
kausala samband.
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En skillnad mellan att gruppera kunder och produkter uppstår däremot vid det om-
vända fallet, då kostnader inte följs upp på lägsta möjliga nivå utan grupperas redan
vid registrering. Skillnaden kommer sig av att kostnader som kan relateras till kunden
påverkas i hög grad av kunden (exempelvis marknadsföringskostnader, Buehlmann &
Ortman, 1998), medan produktrelaterade kostnader tydligare kan kontrolleras av före-
taget. Då kostnader registreras på högre nivå än enskild kund och denna högre nivå
sedan bryts ned och analyseras för exempelvis enskilda kunder, finns det en risk att
kunder sinsemellan påverkar företaget på olika sätt utan att företaget har kännedom om
detta. Grupperingar av produkter kan ske utifrån att det i företaget finns en god känne-
dom om vilka resurser som krävs för tillverkning (jämför processtillverkning), vilket
bör minska riskerna för felaktiga slutsatser grundat på stora skillnader mellan olika
produkter.

Ett exempel för att belysa ovanstående resonemang: Antag att det på en marknad finns
kunder vars verksamhet sliter hårt på företagets produkter, jämfört med andra kunder.
Garantikostnaderna är så höga att det resulterar i en sämre avkastning på denna mark-
nad än vad som anses acceptabelt av företaget, vilket kan leda till ett beslut om att inte
fortsätta satsningen på denna marknad. Detta kan vara ett irrationellt beslut, då det
egentligen är ett fåtal kunder på marknaden som bidrar negativt till företagets resultat
medan övriga kunder skulle ha varit värt att fortsätta sälja till. För att upptäcka pro-
blemet via formellt styrsystem skulle en uppföljning för varje kund som köper varit
nödvändig. Det bör dock noteras att detta kan upptäckas på andra sätt, via försäljare
eller servicepersonal med kunskap om den aktuella marknaden.

3.3.4. Definition av begrepp för kostnader fördelade till produkt och/eller kund

I uppsatsen används utbyteskostnad som begrepp för att beteckna de resurser som för-
delas på kund och tillverkningskostnad för att beteckna de resurser som fördelas på
produkt. I det följande motiveras valet av begreppen.

Begreppet tillverkningskostnader väljs framför produktionskostnader på grund av den
vida definitionen av produkt. Genom att produkt definieras som ’det som säljs’ skulle
det vara svårt att hävda att produktionskostnader inte skulle inbegripa kostnader för
överföring av produkt till kund, då denna process kan vara en viktig del av produktens
värde. Tillverkningskostnad har också traditionellt använts för att beteckna summan av
direkt lön, direkt material, materialomkostnad och tillverkningsomkostnad i en
påläggskalkyl, och följaktligen inte innefattat kostnader för överföring av produkt till
kund. Av resonemanget i avsnitt 3.3.2 framgår att kostnader för överföring av pro-
dukter till kunder ofta inte kan fördelas till produkt.
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Utbyteskostnader som begrepp för att beteckna de resurser som förbrukas inom rela-
tionen mellan två företag introduceras av Hägg & Johansson (1982) i boken ”Företag i
nätverk – ny syn på konkurrenskraft”, en av de böcker som brukar anses representera
den teoretiska grundvalen för ’Uppsalaskolan’. Författarna påpekar att utbyteskostna-
der skall spegla både händelser kring transaktionen och de kontakter som sker utöver
detta mellan företagen. Exempel är kostnader för att etablera informationskanaler och
förtroende, samt anpassning.

Ett alternativ hade varit transaktionskostnader (Williamson, 1981). Ordet transaktion
spelar dock an på att det är själva transaktionsstillfället som står i fokus, och inte den
löpande kontakten mellan företag. Visserligen påpekar Williamson att företag ofta sat-
sar pengar på att möjliggöra framtida transaktioner, och att kostnaderna för detta inbe-
grips i transaktionskostnaderna. Dock är det min uppfattning att utbyteskostnader lät-
tare kan associeras till en löpande process mellan företagen och inte bara själva trans-
aktionstillfällena. Därtill kan Hägg & Johansson (1982) anses vara ett av de grund-
läggande verken som bakgrundsresonemanget för denna uppsats bygger på och därav
anses utbyteskostnad passa bättre.

3.3.5. Utbyteskostnad eller tillverkningskostnad?

Gränsdragningen om en viss kostnad är utbyteskostnad eller tillverkningskostnad kan
vara svår att göra. Det finns heller ingen orsak till att göra en sådan gränsdragning.
Huvudsyftet med begreppen är att de skall beteckna om en kostnad kan fördelas direkt
på kund respektive produkt.

Det behöver alltså inte göras någon normativ uppdelning mellan utbytes- och tillverk-
ningskostnad. En av utgångspunkterna för studien är att ökade krav inom affärslivet
föranlett närmare relationer och tätare kontakter mellan företag för att klara av den
ökade komplexiteten i utbytet mellan företagen (Hägg & Johansson, 1982). Tillverk-
ningsprocessen och utbytesprocessen ses idag ofta som en helhet. All resursförbruk-
ning i ett företag kan också ses som dels använd för att skapa ’det som säljs’, och till-
fredställa önskemål från ’den som köper’.

Utbyteskostnad respektive tillverkningskostnad är följaktligen inte ömsesidigt uteslu-
tande. De inkluderar heller vanligen inte företagets samtliga kostnader. Företagsled-
ning och andra kostnader, som är nödvändiga för företagets struktur, kan ofta inte för-
delas till viss kund- eller produktgrupp. Bestämningen av huruvida en kostnad är att
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betrakta som utbytes- respektive tillverkningskostnad avgörs följaktligen av om kost-
naden kan fördelas på kund och/eller produkt.

Även om en kostnad redovisas som både utbytes- och tillverkningskostnad, skall den
självfallet bara tas med en gång i kalkylen för en produkt eller en kund. Detta gör att
de kostnader som fördelas till båda kostnadsbärarna ej skall medräknas som kundkost-
nader när produktkostnad beräknas, och vice versa. Detta bör inte vara något problem
med dagens datafångst- och selekteringsmöjligheter i ekonomisystemen.

Finns det då någon fördel med att fördela en aktivitetskostnad till både kund och pro-
dukt i redovisningen, eller ska ett objekt väljas som kostnaden fördelas till? En fördel
med att fördela till båda kostnadsbärarna är att informationen framkommer snabbare.
Om en marknadsföringssatsning görs på viss produktgrupp mot viss kundgrupp, ger
fördelning på båda kostnadsbärarna i redovisningen möjlighet att få upplysning om
vad som satsas på objekten direkt efter händelsen. Om kontering enbart görs på pro-
dukt, är det inte förrän efter transaktionen skett och sambandet mellan kund och pro-
dukt har etablerats som uppgiften kan erhållas för kundanalys.

Analysmöjligheterna ökar också av den dubbla fördelningen. Kostnaderna för mark-
nadsföring från exemplet fördelas på både kund- och produkt i redovisning. Marknads-
föringen kan ha fångat kundens uppmärksamhet, men kunden kan, efter kontakter med
företaget, ha valt att köpa en annan produkt. Marknadsföringskostnaden kommer att
belasta de produkter som verkligen blev sålda, genom att kundkostnaden belastar pro-
duktkostnaden för den sålda produkten. Marknadsföringskostnaden kommer också att
belasta den produktgrupp som resursen satsades på. Vilken av produkterna som kost-
naden bör belasta beror på situation, enligt vad som exemplifierades i avsnitt 3.2.

Exemplet går att vända på. En marknadsföringsinsats för en produkt, som vänder sig
till viss målgrupp av kunder, kan påverka en annan målgrupp som köper den mark-
nadsförda produkten. Om kostnaden enbart fördelats på produkten, skulle inte den
målgrupp som marknadsföringen var avsedd för belastats med kostnaden.

Om fördelning skall göras till både kund och produkt bör avgöras av om det kan finnas
en poäng i att se båda som orsakande. Om service av en produkt utförs på grund av att
denna produkttyp alltid skall genomgå service med vissa tidsintervall, finns det ingen
anledning att registrera kostnaden på kunden, då kunden inte kan påverka servicekost-
naden.
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3.3.6. Modell över gemensam produkt- och kundredovisning

Ovanstående resonemang resulterar i följande modell över hur ett företags resursför-
brukning kan fördelas med fokus på såväl kund som produkt kostnadsbärare.

Figur 3: Produkt och kund som kostnadsbärare i redovisningen

Med kund och produkt som objekt i företagens ekonomisystem kan en stor del av företagets kostnader

knytas till produkt [a], kund [c] eller både kund och produkt [b]. (Ruta [d] utgörs av de kostnader

som inte kan fördelas till kund eller produkt, om självkostnad skall bestämmas får dessa tilldelas.)

Kundkostnaden består av de kostnader som kan fördelas direkt till kund (utbyteskostnader) samt till-

verkningskostnader för produkter som aktuell kund köpt, vilka inte är utbyteskostnader. Produktkost-

nader består av de kostnader som kan fördelas direkt till produkt (tillverkningskostnader) samt kost-

nader för kunder som köpt denna produkt, vilka inte är identifierade som tillverkningskostnader. Den

här figuren har utvecklats från en figur av Rosander (1997, s 83). Modellen innefattar inte direkta,

uppdelade kostnader.

3.3.7. Implikation för redovisningens utförande

Genom att använda både produkt och kund som objekt i redovisningen kan företaget
alltså bestämma kostnader med en högre precision än genom att följa upp objekt för
objekt. En flerdimensionell redovisning, som förespråkas av Magnusson (1995), inne-
bär att kostnader kan knytas till olika objekt vid en och samma registrering. Dock kan
kunden med fördel tjänstgöra som objekt för kostnadsuppföljning och inte enbart för
intäktsuppföljning, som föreslås av Magnusson (1995). Orderuppföljning är inte till-
räckligt för att följa upp de insatser som görs mot kunder.

Företagets kostnader

Produktkostnad Kundkostnad

UtbyteskostnadTillverkningskostnad

[a] [b] [c] [d]

Övriga

kostnader

Kostnadsställen

Kostnadsbärare
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Vid bestämning av självkostnad för produkt respektive kund måste hänsyn tas till hur
stor del av kundkostnaden som även registrerats som tillverkningskostnad, och hur stor
del av produktkostnaden som även registrerats som utbyteskostnad, för att undvika
dubbelräkning. Detta behöver dock inte göras vid redovisningstillfället, selektering för
att bestämma detta kan göras vid rapporttillfälle inför kalkylering.

Mot bakgrund av den beskrivna modellen skulle en efterkalkyl över kund kunna se ut
enligt följande:

Intäkter

- Utbyteskostnader

- Produktkostnad (minskad med de utbyteskostnader som fördelats till produkt)

- Övriga kostnader

Resultat

Utbyteskostnaden har fastställts genom att kostnader av kostnadsställen fördelats till
kund i högsta möjliga mån. Därefter görs avdrag för produktkostnad, varvid kontroll
görs av om det finns utbyteskostnader som fördelats till den kund som analysen görs
för. Övriga kostnader tilldelas om detta är relevant.

Denna analys utgår ifrån att alla de kostnader som kan fördelas till kunden skall ingå i
kalkylen. Överväganden enligt avsnitt 3.2 har inte gjorts. Detta diskuteras mer utför-
ligt i kapitel 6.
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3.4. KOSTNADSFÖRDELNING

I detta delkapitel behandlas hur kostnadsfördelningen påverkas av att kostnader skall
bestämmas för såväl kund som produkt, och vilka möjligheter till kundrelaterad analys
kostnadsfördelningen medför. Parallellt med detta behandlas problemformuleringen
från avsnitt 1.3.5 angående ABC-kalkylens betydelse för kundanalys. ABC-kalkylens
begreppsapparat jämförs med den traditionella teknikens begrepp för att kunna se
skillnader i betydelse för kundanalys.

3.4.1. ABC-kalkylens betydelse

År 1987 kom Kaplan & Johnson med boken ”Relevance Lost: The rise and fall of
management accounting” (1987). Där propagerar de i skarpa ordalag för ett kritiskt
granskande av slentrianmässigt använda ekonomisystem och för ett behov av vitalise-
ring av kalkyleringsarbetet. Verket har blivit känt som lite av väckarklocka för en feb-
ril aktivitet att finna bättre kalkylmetoder. Året efter introducerade Robin Cooper och
Robert Kaplan begreppet Activity Based Costing i en artikel i Harvard Business
Review (det var inte första gången uttrycket användes, men får ses som den teoretiska
introduktionen av begreppet, enligt Tallberg & Harling, 1993). ABC-kalkylering har
sedan dominerat debatten om kalkyleringens utveckling de senaste drygt 10 åren.
Kaplan & Johnson (1987) legitimerade kraftansträngningar inom kalkyleringsområdet,
och ABC-kalkylen blev ’paraplyet’ som företagen förde in dessa ansträngningar under.
ABC-kalkyleringen fick rollen att vara lösningen på en stor del av problemen.

ABC-kalkyleringstekniken har presenterats som en stor utveckling för kostnadsanaly-
sen. Detta har till vissa delar kritiserats i en analys av Bj∅rnenak (1993) i dennes dok-
torsavhandling. Det framgår där att mycket av det som finns inom ABC-konceptet inte
skiljer sig från vad kalkyleringsläran har sagt under många år. Bj∅rnenak (1993) kon-
staterar istället att uppmärksamheten till viss del grundar sig på en mycket lyckad
’marknadsföring’ via artiklar, böcker, konferenser och utbildningar.

Denna marknadsföring har dock resulterat i mer än intäkter för bokförfattare och kon-
ferensanordnare. ABC-projekt som genomförts i företag har i vissa fall lett till såväl
bättre fördelade kostnader som mer ingående studier av resursförbrukning. Alla före-
tag som genomfört ABC-studier har inte varit nöjda med resultatet, men ABC har lett
till ett allmänt uppmärksammande redovisning och kalkylering. Dahlgren m fl (1993)
påtalar att användningen av ABC har varierat mellan att enbart göra en noggrann
engångsutredning kring vissa kostnadsobjekt till att utgöra grunden för att utveckla
nya styrsystem för organisationen.
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Denna studie inleddes med tre företagsbesök (se avsnitt 1.3). I samtliga tre företag
omnämndes ABC-kalkyleringens betydelse för möjligheten att fokusera kunden i kal-
kyleringen. Vad kan det vara som gör att ABC-kalkyleringsprojekt förefaller leda till
att kunden uppmärksammas som kostnadsdrivande?

En förklaring till att kunden uppmärksammats som kostnadsorsakare skulle kunna vara
att kunden har funnits med i berättelserna om ABC. Att införa ABC-kalkylens har
medfört att de som arbetar med kalkylering fått en anledning att ’starta om’ och där-
med öppna ögonen för nya objekt. De tidiga exemplen från ABC-fall visade betydande
kostnadspåverkan från små orders och specialhantering (se framförallt fallstudien om
Kanthal i Kaplan, 1988a och 1988b). Berättelserna kan ha ökat medvetenheten om den
betydelse kostnader utanför produktionen kan ha och att olika kunder ha olika inver-
kan på dessa kostnader. I avsnitt 3.4.2 och 3.4.3 föreslås andra möjliga orsaker till var-
för kunder kan ha uppmärksammats mer som kostnadsorsakare i samband med ABC-
kalkylens utveckling.

3.4.2. Aktiviteter som kostnadsställe

Kärnan i ABC-kalkylering är en uppdelning av ett företags verksamhet i aktivteter.
Aktiviteter används bland annat som kostnadsställen för fördelning av kostnader. Till
dessa aktiviteter fördelas de resurser som förbrukas i företaget3, aktiviteterna kost-
nadsbestäms. ABC-skrifterna har präglats av uppmaningar till att göra noggrannare
uppdelning av kostnadsställen, från organisatoriska enheter till aktiviteter som sker i
dessa enheter (eller för den sakens skull även i flera enheter), för att lättare kunna hitta
kausala kostnadsdrivare och därmed bestämma kostnader för objekt bättre.

Cooper & Kaplan (1991, 1998) föreslår att den aktivitetsbaserade kalkylen även kan
användas som ett redskap för att analysera kostnader. ”ABC analysis helps managers
focus their attention and energy on improving activities that will have the biggest
impact on the bottom line.” (Cooper & Kaplan, 1991, s 1). Möjligheten att studera
kostnaderna fördelade på olika aktiviteter medför att det med automatik finns en trans-
parens av företagets kostnader inbyggt i kalkylsystemet. Det kan därmed bli enklare att
studera var rationalisering kan göras.

                                             
3 Förutom direkt material, som inte fördelas till aktiviteter utan uppdelas direkt på produkt (Ask & Ax,

1995).
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Denna transparens måste dock behandlas med viss försiktighet. Visar aktivitets-
beskrivningen den sanna bilden? Här måste uppmärksamhet riktas mot att verksam-
heter förändras. Den bild av aktiviteter som blir resultatet av en ABC-studie i ett före-
tag kan ha förändrats innan kostnadsanalysen görs. I verksamheter som ändras snabbt
kan det relativt sett vara svårare att få ett värde i en ABC-studie än i mer stabila före-
tag.

Ett annat problem med ABC-kalkylen är att alla aktiviteter som definierats i ABC-stu-
dien måste utförs på samma sätt mot exempelvis olika kunder, och kräva samma
resursförbrukning varje gång den utförs för att informationen skall bli rättvisande. Vid
en tillräckligt noggrann analys av aktiviteter försvinner detta problem. Det skulle inne-
bära att så snart en uppgift löses på två olika sätt etableras två olika aktiviteter. En allt-
för detaljerad analys kan dock medföra att kalkylsystemet blir oöverskådligt
(Frenckner, 1991), och dessutom kan arbetsinsatsen komma att överstiga värdet av
arbetet. Både förändringar i verksamheten och att aktiviteter kan utföras på olika sätt
måste beaktas vid analys av kostnader.

Det underlag för kostnadsanalys som kan erhållas via ett ABC-baserat redovisnings-
system kan vara värdefullt som underlag för analys av utbytet inom en kundrelation.
En kund kan inte förväntas känna till företagets verksamhet i detalj. Redovisnings-
systemet kan då tillhandahålla en bild av verksamheten, och vad i utbytet som kostar
för företaget. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.3.

En annan skillnad mellan att använda aktiviteter och ansvarsenheter som kostnads-
ställe är innebörden i dessa ord. Aktiviteter formuleras i termer av ’vad som görs’. De
traditionellt använda ansvarsenheterna formuleras som ’var något görs’. Rent retoriskt
kan det föreligga en mer greppbar koppling mellan resursåtgång och prestation via
’vad som görs’ än via ’var något görs’. Detta kan underlätta den obekantes förståelse
av vad som avses med kostnadsstället. Språkbruket kan alltså möjligen ha en bety-
delse, även om det inte torde vara en alltför viktig faktor. Det kan dock vara relevant
då den som skall ta del av informationen är dåligt bekant med verksamheten, exempel-
vis kund vid gemensamt rationaliseringsarbete.

3.4.3. Kostnadsdrivare

Kostnadsdrivares och fördelningsnycklars uppgift är att föra kostnadsställens resurs-
förbrukning på kostnadsbärare. Dessa kan skilja sig åt efter i vilken grad de söker för-
dela kostnader efter ett kausalt samband, eller om de är bestämda utifrån finala motiv
och/eller schablonmässigt tilldelar kostnader (Frenckner & Olve, 1999). Kostnads-
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drivare skall alltid vara grundade på kausala samband. Kostnadsdrivare skall därmed
stödja bestämningen vilka kostnader en kostnadsbärare orsakat. Detta görs genom att
förmedla information om vilka aktiviteter som använts för att producera produkten
eller tillse kundens önskemål. Kostnadsdrivare skall följaktligen uttrycka hur mycket
aktiviteterna används.

I ABC-litteraturen påpekas att kostnadsdrivare kan vara av såväl produktvolymrelate-
rad som icke-produktvolymrelaterad art (Ask & Ax, 1995).4 Om alla fördelnings-
nycklar som används är produktvolymrelaterade, kommer kundens inverkan på före-
tagets kostnader att kunna mätas enklast igenom de produkter kunden köper.

Det bör vara enklare att se behovet av kunden som kostnadsbärare när icke-produkt-
volymrelaterade kostnadsdrivare används. Antalet order och kundbesök är exempel på
kostnadsdrivare som naturligt fäster uppmärksamheten på kunden som orsakande av
aktivitet. Det är fullt möjligt att använda icke-produktvolymrelaterade fördelnings-
nycklar i självkostnadskalkyler, men argument för denna användning har framförts i
diskussionen om ABC-kalkylering. Att icke-produktvolymrelaterade kostnadsdrivare
likväl kan vara kausalt kopplade till såväl kund som produkt har uppmärksammats av
Cooper & Kaplan (1991) och Eriksson & Åsberg (1994). Argumentationen för att
använda icke-produktvolymrelaterade kostnadsdrivare bör ha ökat möjligheterna till
att kunder skall ses som viktiga kostnadsbärare. ABC-kalkyleringsdiskussionen kan på
detta sätt förmodas ha bidragit till att kund uppmärksammas som ett viktigt objekt.

Kostnadsdrivare kan vara av olika typer. Cooper & Kaplan (1998) föreslår en indel-
ning i tre typer, efter hur kostnadsdrivarna förhåller sig till aktiviteten:

1. Varje gång aktiviteten nyttjas. Detta förutsätter att aktiviteten utförs på samma sätt
varje gång. Exempel: Antal gånger omställningar görs av produktion.

2. Hur mycket aktiviteten nyttjas varje gång. Tiden som en aktivitet används mäts.

Exempel: Tid för att göra en omställning.

                                             
4 Ask & Ax (1995, s 54), bland andra, använder volymrelaterad och icke-volymrelaterad. Det går dock

att utläsa att det är en volymrelatering till någon form av produkt som avses. Även icke-

volymrelaterade kostnadsdrivare är relaterade till någon form av verksamhetsvolym, kravet på dem är

att ett större nyttjande skall orsaka mer arbete i aktiviteten. Att använda begreppet

produktvolymrelaterad borde minska risken för missförstånd. Det är också intressant att notera att

volymrelaterad förutsätts avse just produktvolymrelaterad, utan ytterligare diskussion.
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3. På vilket sätt aktiviteten nyttjas. För varje aktivitet etableras olika svårighetsnivåer
för aktiviteten, som kräver olika hög resurskostnad per tidsenhet. Exempel: Vilken
grad av kontroll skall utföras av omställningen, vilken kompetens kräver detta?

Kostnadsdrivaren av typ 1 förutsätter att aktiviteten utförs på ett visst sätt. Typ 2 tillå-
ter skillnader i tidsåtgång, och typ 3 tillåter skillnader i hur aktiviteten utförs. Ett alter-
nativ för typ 2 och 3 hade varit att dela upp aktiviteterna ytterligare, och kunna
använda kostnadsdrivare av typ 1. Detta skulle dock kunna leda till ett ogörligt antal
aktiviteter. Följaktligen kan antalet aktiviteter som behövs minskas genom att använda
kostnadsdrivare av typ 2 och 3. Dock leder kostnadsdrivare av typ 2 och 3 till ett större
datainsamlingsarbete än typ 1, eftersom mätningar av hur aktiviteten används då måste
göras. Vid kostnadsdrivare av typ 1 mäts enbart att aktiviteten används. I avsnitt 3.5.3
kommer kostnadsdrivarens förhållande till de kostnader som ingår i aktiviteten att dis-
kuteras ytterligare.

3.4.4. Kostnad för icke nyttjad kapacitet

Varje kostnadsställe eller aktivitet har oftast begränsningar i hur mycket arbete som
kan utföras i dem, vilket kommer sig av att resurser vanligtvis är begränsade. I plane-
ringsarbete ingår att försöka dimensionera hur stor kapacitet en verksamhet skall ha
inför en viss tidsperiod. Detta kan brytas ned till att bedöma hur stor kapacitet varje
aktivitet bör ha. Dessa kapacitetsbedömningar grundar sig på vad vi tror våra kunder
kommer vilja ha för tjänster av oss framöver.

Det har länge varit aktuellt inom ekonomistyrningen att försöka beräkna kostnader av
att kapaciteten inte nyttjas i planerad mängd (jämför underabsorption av fasta kostna-
der). Inom ABC-litteraturen påpekas att varje aktivitet har en begränsad kapacitet, som
mäts i kostnadsdrivare (Ask & Ax, 1995). Kostnaden av icke nyttjade kostnadsdrivare
föreslås sedan behandlas som periodkostnad, om den inberäknas i kalkylen.

Kostnad för icke utnyttjad kapacitet är ett mått på de resurser som dimensionerats för
verksamheten under en period, men inte kunnat användas eller lagras. Kostnads-
drivarna i avsnitt 3.4.3 fördelar kostnaden för nyttiggörande av resurser i aktiviteter.
Tillsammans utgör kostnaderna av de två alltså hela aktivitetskostnaden.

Det går att beräkna hur olika kunder driver kostnader av icke nyttjad genom uppfölj-
ning av vilken verksamhet företaget bedrivit mot olika kunder. Kommunikationen
mellan företag och kund kan leda till en planering av hur utbytet skall gå till, och om
kunden avviker från detta kan företaget orsakas kostnader. En uppföljning av detta kan
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ge möjlighet att visa kunder kostnaderna av att de avviker från den gemensamma pla-
neringen, eller åtminstone få en kunskap inom organisationen om betydelsen av att
kunder avviker från planer.

3.4.5. Aktivitetshierarki och stegkalkyl

För att nå en hög kausalitet vid kostnadsbestämning kan en stegkalkyl användas. En
stegkalkyl innebär att företagets kostnadsbärare ordnas hierarkiskt. En vanlig hierarki
kring produkter är produktenhet, -slag, -grupp, rörelsegren och hela företaget (Johans-
son & Samuelson, 1997). Kostnader fördelas till den lägsta möjliga nivå i hierarkin för
vilken det går att urskilja dem som särkostnader för kostnadsbäraren. Syftet är att få
”...olika beslutsunderlag för beslut av olika räckvidd, kring olika beslutsobjekt och för
olika (nivåer av) beslutsfattare.” (Frenckner & Samuelson, 1984, s 101).

Värdet med en stegkalkyl ligger i att få information för olika objekt och olika tidshori-
sonter. Detta bygger på att särkostnaderna för varje nivå i redovisningen kan behandlas
som direkt uppdelade på kostnadsbärare, alltså behandlas som direkta kostnader. Det
behöver då inte göras någon omkostnadsfördelning via kostnadsställe.

Johanson & Samuelsson (1997) påpekar dock att det i större företag kan vara för
arbetsamt att göra en direkt uppdelning av kostnader på kostnadsbärare. Därför kan
kostnadsställe användas som stöd för kostnadsbestämning även vid stegkalkyler. Detta
medför dock att kostnaden för en kostnadsbärarnivå kan komma att innehålla kostna-
der för resurser som inte är föränderliga mot denna nivå. Ett exempel kan belysa varför
det kan bli så: Ett företag har sin verksamhet i en hyresfastighet. I en stegkalkyl utan
kostnadsställen fördelas hyreskostnaden till nivå företagsgemensam, eftersom hyres-
kostnaden gäller hela företagets verksamhet. Då kostnadsställen används kan hyres-
kostnaden komma att fördelas på olika avdelningar. En avdelning som arbetar med
produktutveckling för en produktgrupp skulle i en stegkalkyl med kostnadsställen
komma att fördela sina kostnader till nivå produktgrupp. Hyreskostnaden för produkt-
utvecklingsavdelningen skulle därmed fördelas till nivå produktgrupp, trots att den inte
alltid kan anses vara en särkostnad för denna nivå.

Vid en stegkalkyl med kostnadsställen är följaktligen inte kostnaden för en kostnads-
bärarnivå alltid särkostnad. Kostnaden är särkostnad om de aktuella lokalerna kan
användas till annan verksamhet. Detta kan dock oftast bara ske med viss tidsfördröj-
ning, vilket innebär att värdet av beslutsunderlaget på kort sikt minskar. På lång sikt
antas att även fördelade resurser kan förändras. Att använda kostnadsställen minskar
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alltså värdet av informationen för kortsiktiga beslut. Detta måste ställas mot en mins-
kad kostnad för den enklare hanteringen.

Nivåindelningen inom ABC-kalkyleringen kallas aktivitetshierarki. Nivåindelningen
vid ABC-kalkylering görs av aktiviteter (som fungerar som kostnadsställen) istället för
av kostnadsbärare (Cooper & Kaplan, 1998; Ask & Ax, 1995). Aktivitetsnivåer
bestäms dock av vilken kostnadsbärarnivå kostnadsdrivaren till en aktivitet är rörlig
emot (Ask & Ax, 1995, s 57). Nivåindelning blir alltså beroende på nivå av kostnads-
bärare, trots att indelningen görs av aktiviteter. Genom att ABC-kalkylen bygger på
kostnadsfördelning till aktiviteter är det inte möjligt att göra den direkta uppdelningen
av kostnader på kostnadsbärare, som var ett alternativ för stegkalkylen. Den kortsik-
tiga rörligheten kan alltså inte byggas in på samma sätt i ABC-kalkylen.

Frågan är dock varför indelningen i aktivitetsnivåer görs, då det är variabiliteten i
nivån hos kostnadsbäraren som styr aktivitetsnivåer. Varför följs inte principen från
stegkalkylen, att nivågruppera kostnadsbärarna direkt?

En fördel med att dela upp kostnadsbärare i nivåer istället för att använda aktivitets-
hierarkier, märks när både kunder och produkter utgör kostnadsbärare. Cooper &
Kaplan (1998, s 89) delar in aktiviteterna i att antingen vara kundrelaterade eller pro-
duktrelaterade. Detta komplicerar på ett onödigt sätt möjligheten att fördela en aktivi-
tetskostnad till både kunder och produkter, som kan vara fallet enligt avsnitt 3.3.5. En
aktivitet måste då klassificeras i två hierarkier. Kopplat till RP-modellen som beskrevs
i avsnitt 3.1 skulle det betyda att objektet aktivitet skulle behöva två kolumner, en för
kundrelaterade aktiviteter och en för produktrelaterade aktiviteter. Objekten kund och
produkter har i Magnusson (1995) var sin kolumn, vilket innebär att det inte behövs
någon extra kolumn för att kunna relatera en aktivitetskostnad till olika nivåer av båda
objekten (varje objekt har sin kolumn i redovisning enligt RP).

Ytterligare en nackdel med aktivitetshierarki framkommer vid en jämförelse med
variabilitetsredovisningen enligt Madsen (1969). I variabilitetsredovisningen framhävs
att en hierarkisk indelning av ändamålen5 möjliggör uppdelning av kostnader för
resurser till ändamål, utan att göra fördelningar (Madsen, 1969, s 132). Detta är i och

                                             
5 Ändamål i variabilitetsredovisningen motsvaras av aktiviteterna i ABC-metoden. Detta enligt

Israelsen (1993) som gör en litteraturbaserad jämförelse mellan variabilitetsredovisningen och ABC-

kalkyleringen. Både aktivitet och ändamål kan också användas som kostnadsställe, vilket

kommenterats i avsnitt 3.1.
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för sig inte aktuellt inom ABC-kalkyleringen, där en av grundteserna är att en långsik-
tig6 särkostnad skall fastställas för varje aktivitet och därför skall resursers kostnader
fördelas till aktiviteterna7. Dock, om ABC-metoden skulle förändras till att bara inne-
hålla uppdelade kostnader för varje aktivitet, skulle det kräva en aktivitetshierarki eta-
blerad för detta syfte, vilket skulle bli komplicerat att förena med en aktivitetshierarki
etablerad efter kostnadsbärare.

Sammantaget förefaller det saknas bra anledningar till att nivåindela aktiviteter när det
ändå är kostnadsbärarna som styr nivåindelningen. En hierarkisk uppdelning av kost-
nadsbärarna i sig synes vara att föredra.

3.4.6. Nivåer av objektet kund

Vilka nivåer av ’den som köper’ bör då ingå i en stegkalkyl? Som lägsta nivå föreslås
order (exempelvis Cooper & Kaplan, 1998, s 89). I denna nivå inbegrips produkt/er
samt övrig hantering, direkt knuten till köptillfället. Följaktligen kan fördelning av
produktkostnader göras till kund på denna nivå, genom att köpta produkter framgår
från en order.

Kunden, eller kundrelationen i sig, bör vara nästföljande nivå. Att kund bör utgöra en
egen nivå stöds av Foster & Gupta (1996) och Cooper & Kaplan (1998). I industriella
företags kundanpassning utgör ofta den enskilda kunden en aktiv motpart, vars önske-
mål och krav påverkar företagets resursförbrukning. Kontakterna med kund kan ofta
vara av betydelse för flera olika transaktionstillfällen, vilket medför att en uppföljning
via order blir otillräcklig.

Utöver order och kund kan hierarkin utformas på många olika sätt. Indelning av kun-
der i olika segment sker redan inom de flesta företag, framförallt i marknadsförings-
funktionen. Marknader kan segmenteras efter geografisk placering, ålder, vilka pro-
dukter som köps eller annat. Mot bakgrund av att ekonomistyrningens uppgift är att

                                             
6 Lång sikt betyder på den tidssikt som det är möjligt att omdisponera resurser för att minska alla

kostnader på. Det är möjligt med alla kostnader av resurser som inte är specifika (se avsnitt 3.5.6).
7 Nackdelen med att fastställa självkostnader för varje aktivitet är att resurskostnadernas fördelning

leder till osäkerhet om rörligheten för aktivitetskostnaderna, då kostnader som är rörliga på olika

tidshorisonter ingår i samma aktivitetskostnad, något som Madsen (1969) ser som en svaghet. ABC-

litteraturen har kritiserats för att ta för lätt på denna problematik (Ask & Ax, 1995), och problemet

diskuteras vidare i avsnitt 3.5. Fördelarna med att bestämma självkostnader för aktiviteter har

diskuterats tidigare i avsnitt 3.4.
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stödja beslutsfattande kan det vara lämpligt att den segmentering som görs i andra
funktioner inom företaget används även i redovisningen. På detta sätt kommer redo-
visningsinformationen att struktureras efter informationsbehov.

Marknadsföringens segmentering behöver dock inte ha samband med hur kunder
köper. Detta medför att det i segment kan finnas kunder som orsakar företaget resurs-
förbrukning på många olika sätt. Detta medför problem när kostnader i redovisningen
fördelats till kundgrupper men används för att analysera enskilda kunder. Extra upp-
märksamhet bör riktas mot skillnad mellan olika kunder, då aggregerad information
bryts ner för analys på lägre nivå i kundhierarkin.

3.4.7. Sammanfattning

ABC-kalkyleringen kan ha bidragit till uppmärksammandet behovet av kunden som
kalkylobjekt för kostnader på olika sätt. Debatten om metoden har lett till en allmän
fokusering av redovisnings- och kalkyleringsfrågor och därmed öppnat för nya infalls-
vinklar. I exempel från ABC-skrifterna har ofta kundens inverkan på kostnader fram-
gått, och därmed visat att detta kan vara värt att analysera kundkostnader. Därtill är
ofta icke-produktvolymrelaterade kostnadsdrivare, som föreslagits i ABC-litteraturen,
lämpliga att använda för att fördela kostnader till kunder.

I ABC-kalkyleringen delas aktiviteter in i nivåer efter den kostnadsbärare som de antas
variera med. I stegkalkylen har denna nivåindelning gjorts av kostnadsbärarna. Steg-
kalkylsmetoden förefaller mera lämplig när både kund och produkt används som kost-
nadsbärare. Detta beror på att aktivitetskostnader i vissa fall fördelas till både kund och
produkt. Aktiviteten måste då ingå i två olika aktivitetshierarkier, vilket kan vara kom-
plicerat.

I ABC-kalkyleringen fördelas resurser till aktiviteter med kausala samband så långt det
är möjligt. Detta medför bland annat att en transparens av kostnaderna erhålles via
redovisningssystemet, vilket kan vara värdefullt vid kostnadsanalys. Aktivitetskostna-
den kan dock bestå av fördelade resurskostnader. Detta medför att aktivitetskostnaden
bara är rörlig på längre sikt, ett problem som diskuteras i avsnitt 3.5.

Order och kund bör ofta utgöra nivåer av kund som kostnadsbärare, när en stegkalkyl
används. Ytterligare nivåer kan med fördel anpassas efter de indelningar av kunder i
grupper som görs i andra funktioner i företaget, främst marknadsföringen.
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3.5. BEGREPP FÖR KOSTNADER AV RESURSER

I detta avsnitt diskuteras begrepp för att kategorisera kostnader av resurser i redovis-
ningen för att möjliggöra analyser med olika syften och tidshorisonter. Först redogörs
för olika kostnadsbegrepp för kalkylering, och de gemensamma nämnarna mellan
dessa lyfts fram. Redovisningens kostnader föreslås sedan kategoriseras som kapaci-
tets- eller prestationsberoende, vilket kan underlätta att bestämma kostnader enligt
kalkyleringens begrepp. Därefter diskuteras kostnader av investeringar i kunder,
investeringar som till största del förutsätts resultera i immateriella tillgångar.

3.5.1. Kostnadsbegrepp i kalkyleringen

När kalkyler ställs upp inför beslut, skall de kostnader som är relevanta för beslutet
beaktas. Särkostnadsbegreppet är grundläggande för att urskilja hur företagets resurs-
förbrukning påverkas av ett beslut. Frenckner & Olve (1999, s 250) definierar särkost-
naden som de kostnader som har orsakats av ett kalkylobjekt. Vid en kalkyl inför ett
beslut måste kalkylobjektet och tidhorisont för beslutet definieras, för att det skall gå
att avgöra vilka kostnader som tillkommer eller bortfaller av beslutet. De kostnader
som inte berörs av ett kalkylobjekt benämns samkostnader.

Särkostnadsbegreppet kan användas för alla typer av kalkylobjekt. Andra kostnads-
begrepp är knutna till olika typer av kalkylobjekt. Frenckner & Samuelson (1984, s 73)
tillhandahåller följande begrepp för särskiljande av kostnader mot olika bestämda
dimensioner, nämligen volym, tid och påverkbarhet:

1. Rörliga och fasta kostnader, som bestäms av påverkan av volymförändringar.
2. En- och flerperiodskostnader, som bestäms av tidssikten på kalkylen.
3. Påverkbara och icke påverkbara kostnader, som bestäms av vilket ansvars-

område en kalkyl ställs upp för.

Dessa begrepp utgör konkretiseringar av sär- och samkostnadsbegreppen, exempelvis
är särkostnaderna för ett ansvarsområde är påverkbara kostnader. Vilka kostnader som
inbegrips i rörliga, enperiods samt påverkbara kostnader beror på hur stor volym-
förändring, lång period eller stort ansvar kalkylobjektet är knutet till. För att använda
nämnda begrepp för att klassificera kostnader i redovisningen, måste redovisningen
utformas för att ge information till vissa förutbestämda situationer.

Om exempelvis rörliga kostnader bestäms i redovisningen, måste antagande göras om
vad de skall vara rörliga mot. Frenckner & Samuelson (1984, s 73) säger att rörliga
kostnader har sin grund i verksamhetsvolym. Verksamhetsvolym skulle kunna tolkas
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som, och mätas i, exempelvis antal inköp, försäljningar, kunder, omställningar eller
andra verksamhetsrelaterade aktiviteter. För att använda begreppen i redovisningen,
måste antagande göras om både vilken verksamhetsvolym som skall avgöra rörlig-
heten, och i vilka intervall detta skulle gälla.

Kaplan & Cooper (1998, s 275ff) säger att aktivitetskostnader kan redovisas som rör-
liga eller fasta (eng: variable och fixed), för att kunna göra kortsiktiga analyser. I deras
förslag är det förhållandet mellan kostnadsdrivaren och kostnaden som avgör om kost-
naden är rörlig eller inte. I avsnitt 3.4.2 framkom att valet av kostnadsdrivare påverkar
vilka kostnader som är rörliga. Vid analys av andra objekt än just den som ligger till
grund för kostnadsdrivaren kan alltså uppgiften om rörliga kostnader bli felaktig. Detta
förhindrar inte att det kan vara relevant att göra såsom Kaplan & Cooper (1998) före-
slår när man är medveten om att rörligheten inte nödvändigtvis gäller andra kalkyl-
objekt än kostnadsdrivaren.

Redovisningens syfte har fastslagits till att strukturera information för att möjliggöra
kalkylering. Nedan kommer ett begreppspar att presenteras som kan stödja redovis-
ningen genom att underlätta bestämning av särkostnader för olika kalkylobjekt.

3.5.2. Prestations- och kapacitetsberoende kostnader

Det går till viss del att redovisa hur en kostnad kan minskas. En första skiljelinje är om
kostnaden försvinner om vi inte gör någonting. Detta gäller de resurser som anskaffas
vid behov, exempel kan vara material, komponenter och externa tjänster. Kostnaden av
material kommer ej att uppstå om företag inte aktivt köper detta. Detta till skillnad från
resurser som anskaffats för att löpande ha en kapacitet i verksamheten för att utföra
arbete. Personal är anställd tills den dag de sägs upp, maskiner finns där tills den dag
de säljs. Kostnaderna för dessa resurser försvinner inte automatiskt. Det skulle vara
möjligt att klassificera kostnader i redovisningen efter om resurserna anskaffas för viss
prestation eller är tänkta att utgöra varaktig kapacitet i företaget.

Frenckner & Samuelsson (1984, s 78) presenterar ett begreppspar som har stark kopp-
ling till hur kostnader uppstår, nämligen kapacitets- och prestationssärkostnader. I en
kalkyl betecknar prestationssärkostnader kostnader av resurser som anskaffas för den
handlingssituation kalkylen gäller. Kapacitetssärkostnader är kostnader av resurser
som anskaffas för att ha en kapacitet för att hantera framtida verksamhet.

Prestations- och kapacitetssärkostnader är dock kalkyleringsbegrepp, ordet ’sär’ leder
mångas tankar till kalkyleringen. Dessutom kan en utökning av kapaciteten i företaget
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göras i samband med en handlingssituation. I en kalkyl skulle kostnaden av resursen
bli en prestationssärkostnad, medan den borde anses som kapacitetssärkostnad i redo-
visningen. Följaktligen är det inte lämpligt att använda begreppen i redovisningen.

Som begrepp för redovisningen föreslås istället prestationsberoende kostnader samt
kapacitetsberoende kostnader. Prestationsberoende kostnader definieras som ’kostna-
der som beror på beslut om anskaffning för viss prestation.’ Kapacitetsberoende kost-
nader definieras som ’kostnader som beror på beslut om anskaffning av kapacitet till
en verksamhet’. De två olika kostnaderna beror på viss prestation respektive viss
kapacitet.

Resurser som ger upphov till kapacitetsberoende kostnader kan vara av två slag,
antingen investerade resurser eller avtalade resurser. Dessa resurser kan också skiljas
på med avseende på vad som krävs för att minska kostnaden av dem. Anställd personal
eller ingångna kontrakt som är avsedda att innehas löpande i verksamheten kan
avskiljas från verksamheten genom ett beslut. Personal kan sägas upp och avtal kan
brytas (även om detta oftast medför både extra kostnader samt bara kan ske med viss
tidsfördröjning). Kostnaden kan minskas genom beslut om resursen i sig, och är inte
beroende av omvärlden. Investerade resurser, som ägs av företaget, måste dock få
alternativ användning i verksamheten eller kunna säljas för att kostnaden av resursen
skall kunna minskas innan resursen är förbrukad. När en investering en gång är gjord
kommer denna leda till kostnader för företaget tills värdet av resursen är noll, om den
inte säljs. Kostnader för investerade resurser utgörs av räntekostnader för kapitalbind-
ning och avskrivningar för värdeminskning. I den fortsatta framställningen kommer
kostnader av investerade resurser att benämnas nedlagda kostnader. Skiljelinjen mellan
kostnader av investerade och avtalade resurser utgörs följaktligen av om möjligheten
att minska kostnaden för resursen är beroende av externa faktorer eller ej.

Resurser som ger upphov till prestationsberoende kostnader och nedlagda kostnader är
liknande såtillvida att båda typerna finns i verksamheten tills de är förbrukade i värde.
Även investeringar kan göras för viss prestation, och enligt definitionen skulle kostna-
den då ses som prestationsberoende kostnad. Detta torde dock praktiskt inte medföra
några problem att avgöra om resursen skall ses som en del av företagets varaktiga
kapacitet, eller som tillfälligt anskaffad.

3.5.3. Användning av begreppen prestations- och kapacitetsberoende kostnader

Företag kan välja att anskaffa resurser när de behövs eller att bygga upp en kapacitet
för att hantera framtida verksamhet. En effekt av att välja att anskaffa en resurs vid
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behov är att företaget i tider av lägre beläggning har möjlighet att minska sina kostna-
der snabbare än om de har personal anställda och äger fysiska resurser. Kapacitets- och
prestationsberoende kostnader kan användas för att ge en bild av i vilken grad ett
företag har möjlighet att snabbt minska sina kostnader, då en hög andel prestations-
beroende kostnader ger möjlighet till detta.

Detta kompliceras dock av om leverantörer besitter värdefull kompetens för företaget,
och leverantören dessutom är beroende av företaget som kund för att överleva.
Lamming (1993, s 215) påpekar att företag som ser inköpskostnader från viktiga leve-
rantörer som acceptabla att minska utan restriktioner, kan få svårigheter att anskaffa
viktiga komponenter då behovet ökar (se även avsnitt 6.2.3). Leverantören kan bli
tvungen att lägga ner sin verksamhet, eller hittar nya kunder för sin begränsade kapa-
citet. Det kan i dessa fall vara av värde att klassificera inköp från viktiga leverantörer
som kapacitetsberoende kostnader, åtminstone till viss del.

Att bestämma vilka kostnader som är prestationsberoende förenklar arbetet med att
bestämma vilka kostnader som är påverkbara, rörliga, enperiods- eller särkostnader för
olika situationer. Prestationsberoende kostnader utgör en del av dessa fyra kostnadsty-
per (undantag kan gälla för påverkbara kostnader, se avsnitt 6.3.4). De kostnader som
redovisats som prestationsberoende kostnader för en aktivitet eller produkt kan förut-
sättas vara särkostnader för objektet.

Även kapacitetsberoende kostnader kan dock vara särkostnader. Detta måste bedömas
genom att studera resursen som medför kapacitetsberoende kostnader med avseende på
hur den förhåller sig till den situation eller det objekt kalkylen görs för. Detta resone-
mang utvecklas i avsnitt 6.3.

Analysen av prestationsberoende och kapacitetsberoende kostnader kompliceras dock
när resurser delas mellan olika aktiviteter. När resurser delas mellan olika aktiviteter
beror föränderligheten i kostnaden på om företaget har alternativ användning av resur-
sen som frigörs när en av de aktiviteter resursen används till minskas. Genom att
resursen är delad går det inte att förutsätta att kostnaden kan minskas bara för att
behovet av den minskar i en aktivitet.

Huruvida aktivitetskostnader har fördelats mellan olika aktiviteter kan spåras via redo-
visningssystemet. Spårningen kan ske via verifikationer där förbrukningen av resursen
bokförts. En aktivitetskostnad kan följaktligen kategoriseras i ofördelade och fördelade
prestationsberoende och kapacitetsberoende kostnader.
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De prestationsberoende kostnaderna av en aktivitetskostnad utgör en särkostnad för
kostnadsbärare om aktivitetskostnaden uppdelas på en kostnadsbärare (som alltid bör
göras enligt stegkalkylen). De prestationsberoende kostnaderna tillkommer då en akti-
vitet startas, vilket medför att de är särkostnader för den kostnadsbärare som aktivi-
teten används till. De kapacitetsberoende kostnaderna utgör dock bara särkostnad för
kund då en aktivitet aldrig används till annan kund.

Analysen av prestationsberoende kostnad i en aktivitet kompliceras även av förhållan-
det mellan kostnadsdrivaren för en aktivitet och resursen som orsakar kostnaden. Den
prestationsberoende kostnaden uppstår bara om beslut om anskaffning tas, vilket sker
när aktiviteten nyttjas. Det är dock inte säkert att kostnadsdrivaren är kopplad till varje
gång aktiviteten nyttjas. I enlighet med avsnitt 3.4.3 är det ofta ogörligt att göra akti-
vitetsuppdelningen så noggrann, att varje liten delaktivitet kan få utgöra en egen redo-
visningsmässig enhet. Detta medför att sammanslagningar av olika delaktiviteter måste
göras. Kostnadsdrivaren kan då inte spegla nyttjandet av varje delaktivitet, om de olika
delaktiviteterna i praktiken inte styrs av samma kostnadsdrivare.

Ett exempel på problematiken: Ett företag anlitar en konslut som betalas med en fast
summa per uppdrag (varje gång aktiviteten nyttjas). Aktiviteten som konsultstödet
används i har kostnadsdrivaren timmar. Kostnaden för konsulten minskar då inte bara
för att företaget minskar aktiviteten med en timma, utan enbart om inte aktiviteten
startas. Om däremot den uppgift som konsulten utför åt oss hade varit en egen aktivi-
tet, så hade kostnadsdrivaren kunnat sättas efter just denna konsulttjänst, och kostna-
den hade då  minskat då nyttjandet av aktiviteten minskade.

Om vi jämför med de tre typer av kostnadsdrivare som Cooper & Kaplan (1998) (se
3.4.3) rekommenderar, så innefattar kostnadsdrivare av typ 1, (kopplad till varje gång
aktiviteten nyttjas) alla beslut om delaktiviteter i aktiviteten. Om inte aktiviteten
används anskaffas inte resurserna som kan undvikas. Då uppstår inte prestations-
beroende kostnader.

Används en kostnadsdrivare som mäter omfattning vid ett genomförande eller skiljer
på olika typer av nyttjande (typ 2 och 3 enligt Cooper & Kaplan, 1998), kan inte den
valda kostnadsdrivaren användas om de prestationsberoende kostnaderna skall analy-
seras. Det går inte att med säkerhet säga att en aktivitetskostnad som drivs av timmar
minskar med de prestationsberoende kostnadernas andel om antalet timmar minskas.
Här framkommer skillnaden mot att kategorisera kostnader som rörliga eller fasta
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enligt Cooper & Kaplan (1998). De förespråkar att kostnaderna redovisas efter sin rör-
lighet gentemot den valda kostnadsdrivaren för en aktivitet. Prestationsberoende kost-
nader är oberoende av vilken kostnadsdrivare som används. Vid en analys av presta-
tionsberoende kostnader är det antalet gånger aktiviteten nyttjas som måste studeras.

3.5.4. Investeringar i kunder

Nedlagda kostnader är kostnader av investerade resurser. I detta avsnitt diskuteras
investeringar i kunder, vilket i avsnitt 3.5.5-3.5.6 följs av en diskussion om hur kost-
nader av framåtriktade insatser bör hanteras.

Enligt Hägg & Johansson (1982) är investeringar i kundrelationer vanliga. De görs för
att skapa möjligheter och förutsättningar för senare vinstbringande försäljningar.
Exempel på kundrelaterade investeringar kan vara att knyta personliga kontakter med
kundens företrädare, att skapa en infrastruktur i företaget för att kunna sälja till viss
kund och att utveckla produkter som är avsedda för viss kunds verksamhet (Hägg &
Johansson, 1982).

Varför är det då intressant att studera de investeringar som görs i kunder?  Gadde &
Håkansson (1993) påpekar att de flesta affärsrelationer kräver initiala insatser för att
kunna göra affärer. Detta medför att utbytet med en kund måste studeras över en
längre tidsperiod för att kunna se om de satsningar som gjorts har givit avkastning.
Liknande tankar finns hos dem som förespråkar livscykelkalkyler (se exempelvis Ask
& Ax, 1995). Olve (1998) ger uttryck för en tro att en växande del av redovisade kost-
nader har investeringskaraktär, och säger att dessa bör ses som ’goda kostnader’ och
kan behöva analyseras separat. Vidare Olve (1998) menar att ’goda kostnader’ ofta
kan vara orsakade av kundrelaterade aktiviteter.

I avsnitt 3.1 diskuterades att användandet av en resurs kan skilja sig åt mellan det
avsedda användandet vid anskaffningen (dimensionering) och själva förbrukningen
(nyttiggörandet). Om en kapacitet anskaffas för att användas till en kund, men sedan
delvis eller sin helhet nyttjas i kontakten med annan kund, kan det finnas behov av att
förändra fördelningen av kostnaden för resursen. För en relevant uppföljning av vilka
resurser som förbrukats för uppnåendet av vissa effekter krävs en redovisning som
tillåter att resurser omfördelas mellan objekt. Det blir nödvändigt med en tydlig
utmärkning av resurser anskaffade för senare förbrukning.

Enligt Madsen (1978) kan investeringar ske med tre övergripande typer av resurser:
materiella investeringar, immateriella investeringar samt intäktsreduceringar. Tradi-
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tionellt har det största intresset kring investeringar gällt materiella investeringar. Detta
har medfört att de flesta investeringar har kunnat identifieras via inköp av resurser, då
materiella tillgångar ofta anskaffas via enskilda inköp. I och med att investeringar i
immateriella tillgångar tilldrar sig allt större intresse (se exempelvis Edvinsson &
Malone, 1997), ökar också företagets investeringar via egna aktiviteter. Det har inte
varit så vanligt att företag byggt sina egna maskiner, men det är vanligt att företag
bygger upp sina egna kundrelationer och utvecklar sina egna produkter. Madsen
(1978) påtalar att det kan vara motiverat att studera ändamålet med att göra olika saker
(aktiviteter), angående om de är investeringar eller ej. Detta behov blir än tydligare vid
studier av investeringar i kundrelationer.

’Goda kostnader’ kan behandlas som investeringar, vilka förväntas ge avkastning i
senare perioder. Många av de aktiviteter som görs med framåtriktat syfte är dock svåra
att följa upp avkastningen på. Därtill kan gränslinjen mellan investering och underhåll
av gamla investeringar vara svår att dra, exempelvis skillnaden mellan vad som är
expansionsinvestering i en marknad och vad som är underhåll av upparbetat mark-
nadskapital. Framåtriktade aktiviteter anses ibland inte värda att följa upp som inves-
teringar, utan betraktas för enkelhetens skull som löpande kostnader. Det kan då finnas
anledning att ändå rapportera dessa som en särskild kategori av kostnader (Olve,
1998).  Detta medför att kostnader för aktiviteter som kan resultera i värden för verk-
samheten i senare tidsperioder kan urskiljas. Vilka analysmöjligheter detta medför dis-
kuteras vidare i avsnitt 6.3.

Redovisningen av ’goda kostnader’, resuser som förbrukas med framåtriktat syfte utan
att anses vara investeringar kan ske genom att utöka ändamålen kostnad och inves-
tering (Madsens, 1978) med en tredje typ. Det tredje ändamålet skulle alltså vara ’god
kostnad’.

Även att studera ändamålet med aktiviteter som sker i företaget kan vara otillräckligt
för att fånga in företagets investeringar i kunder. Försäljningstransaktioner kan utföras
med mer av ett investeringssyfte än ett kortsiktigt vinstintresse. För att vinna förtro-
ende hos en kund kan försäljningar genomföras med förlust i förhoppning om att få
återkomma med fler produkter senare. Även detta kan behöva anses som investeringar.

Sammanfattningsvis kan sägas att det kan förväntas vara viktigt att studera invester-
ingar via egna aktiviteter och intäktsreduceringar för att fånga upp investeringar som
görs i kunder.
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3.5.5. Nedlagda kostnader

Nedlagda kostnader används vanligen som begrepp för kostnader av resurser som inte
förändras av ett beslut. Alla kostnader av investeringar kan betraktas som nedlagda i
redovisningen. För att kostnader av investeringar skall kunna påverkas krävs att den
tillgång som investeringen lett till har ett alternativt värde. Vid ett kalkyleringstillfälle
bör det alternativa värdet av tillgången bedömas för att bestämma den relevanta kost-
naden för kalkylen. Kostnader av investeringar redovisas som nedlagda kostnader för
att markera att de inte kan förändras via beslut i sig, utan är beroende av omvärlds-
förhållanden (till skillnad från såväl prestations- som kapacitetsberoende kostnader).

Ett vanligt begrepp för kostnader av investeringar är kapitalkostnader. Till kapitalkost-
naden brukar dock kostnader av alla tillgångar som företaget äger räknas. Det är dock
inte meningsfullt att innefatta kostnader av monetära tillgångar eller omsättnings-
tillgångar i en bedömning av om det finns alternativa värden. Dessa tillgångar kan i de
flesta verksamheter förutsättas ha alternativ användning. Om kostnader av monetära
tillgångar eller omsättningstillgångar beräknas bör de betraktas som prestations- eller
kapacitetsberoende kostnader (beroende på syftet med att ha tillgångarna som orsakar
kostnaderna). I nedlagda kostnader innefattas därför bara kostnader av resurser som
investerats i icke-monetära, långsiktiga tillgångar.

Kostnader av resurser som saknar alternativt värde vid ett beslutstillfälle skall inte
beaktas vid framåtriktat beslutsfattande (Andersson, 1991). Hur mycket befintliga
tillgångar kostat att köpa skall inte påverka bedömningen av värdet av att nyttja dem i
framtiden. Det kan dock vara intressant att fördela kostnader av investeringar utan att
ha gjort bedömning om alternativa värden föreligger. Vid självkostnadskalkyler skall
företagets alla kostnader fördelas på objekten (Johansson & Samuelson, 1997) för att
bestämma den långsiktiga självkostnaden. Den långsiktiga självkostnaden kan ses som
en approximation av särkostnaden för att bedriva verksamheten. De nedlagda kostna-
derna blir en approximation av kostnaden för att uppehålla kapaciteten i verksamheten
genom ersättning av förslitna tillgångar (Frenckner, 1986, s 45).

Dessutom kan det finnas ett värde i att studera vilka investeringar som gjorts i viss
kundrelation som ledning i framtida beslutsfattande (Madsen, 1969). Exempelvis kan
information om vad det kostat att utveckla en kundrelation vara värdefull information
inför beslut om att  försöka bygga upp en kundrelation med ett liknande företag.
Vidare kan nedlagda kostnader vara intressanta ur resultatuppföljnings- och utvärde-
ringssynpunkt. De blir en del av de kostnader som orsakats för att upparbeta intäkter.
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3.5.6. Alternativa värden av investerade resurser

Kostnader av tillgångar beror på hur värdet av dem förändras under en period. Värdet
av en tillgång beror på intjäningsförmågan på det den används till. Det beror dock
också på eventuellt alternativt användande. Olika typer av tillgångar kan ha olika möj-
ligheter eller hinder för att ha alternativa värden. Att uppmärksamma detta kan under-
lätta värderingen av en tillgång. Här följer en diskussion om hur det kan vara relevant
att kategorisera de investeringar som görs utifrån att de kan ha alternativ användning
på olika sätt.

Begränsad eller icke begränsad resurs
Resurser är vanligtvis knappa, och en resursenhet kan bara användas till en sak samti-
digt. Detta gör att vi måste välja till vad vi vill disponera en tillgång till, resursen är
begränsad i sitt alternativanvändande.

Detta gäller dock inte alla resurser. Immateriella resurser kan i vissa fall nyttjas av
flera objekt samtidigt. Detta gäller immateriella resurser som benämns strukturkapital
av Edvinsson & Malone (1997), och utgörs till största delen av information som kan
delas inom en organisation. Information som bärs av en person är inte oändligt delbar,
denna person kan bara använda sin tid till en sak åt gången. Om denna person lyckas
nedteckna sin information så att andra i organisationen kan använda den är informatio-
nen inte en knapp resurs längre. Det kan finnas stora värden i att fler nyttjar resursen
utan att det kostar något extra, marginalkostnaden är låg. Värdet av att ha icke begrän-
sade resurser är dock beroende av de alternativa möjligheterna att nyttja resursen.

Specificitet
Företag som utvecklar relationer med andra företag gör investeringar riktade mot viss
kund (Hägg & Johanson, 1982; Håkansson, 1982). Inom transaktionskostnadsteorin
benämns denna företeelse ’asset specificity’ (Williamsson, 1981). Detta kan handla om
olika former av anpassningar eller utvecklingsarbete som görs riktat mot viss kund.
Rena anpassningsinvesteringar är i de flesta fall svåra att nyttja till något annat om en
kundrelation bryts. Kostnader av tillgångar med hög specificitet kommer följaktligen
oftast inte vara en del av särkostnaderna för en kalkyl.
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En skala över möjligheter till alternativutnyttjande skulle kunna se ut som följande:

Figur 4: Alternativa användningsmöjligheter av investeringar

Icke begränsad resurs Begränsad resurs Specifik resurs

Oändlig användning Alternativ användning Ej alternativ användning

En tillgångs placering i ovanstående modell kan förändras beroende på aktuella förut-
sättningar i och omkring en verksamhet. Immateriella tillgångar kan ofta ha en hög
specificitet vid investering, exempelvis när en kundrelation byggs upp. Det är då
osäkert om tillgången kommer att ha någon alternativ användning. Det är dock troli-
gare att de immateriella tillgångarna utvecklas till icke begränsad resurs än vad som är
fallet med materiella investeringar. Det är svårt att använda en maskin till mer än en
sak åt gången, men ett gott rykte kan nå många i företagets omvärld. Detta gör att dis-
kussionen om alternativa värden för investeringar blir extra aktuell vid investeringar i
immateriella tillgångar.
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3.6. MODELL ÖVER KOSTNADSBEGREPP

Resultaten från avsnitt 3.1–3.5 angående redovisning med kund och produkt som kost-
nadsbärare sammanfattas i nedanstående figur och den påföljande texten.

Figur 5: Kostnadsbegrepp för redovisningen

Ovanstående figur påvisar hur kostnadsinformation kan redovisas för att möjliggöra analys i enlighet

med vad som har diskuterats i kapitel 3. Kostnadsslag definieras som prestationsberoende,

kapacitetsberoende eller nedlagda kostnader. En fördelning görs av kostnader till aktiviteter. Dessa

aktiviteter uppdelas eller fördelas i sin tur på kunder eller produkter, där så är möjligt. Kostnader för

aktivteter som inte kan fördelas till produkter och kunder annat än på företagsnivå kallas övriga kost-

nader. Dessa får tilldelas kostnadsbärarna via schablonmässigt bestämt samband. Tillverkningskost-

nader som inte är utbyteskostnader fördelas från produkt till kund och vice versa.

Prestationsberoende kostnader

Kapacitetsberoende kostnader

Nedlagda kostnader

Företagets kostnader

Kostnadsslag

Övriga
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Tillverkningskostnader   Utbyteskostnader
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Kostnadsställe/
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De dimensioner som framgår av figuren jämfört med RP är kund/marknad (utvecklad
till att innehålla även kostnader), produkt, resurs och aktivitet. Detta utesluter natur-
ligtvis inte användande av fler dimensioner. Ändamålsdimensionen behövs för att
redovisa om aktiviteter förbrukats i investeringssyfte eller om kostnaden av aktivi-
teterna bör anses som ’goda kostnader’ eller ’vanliga’ kostnader.

Figuren påvisar inte fördelning av icke nyttjad kapacitet i aktiviteterna. Denna fördel-
ning utförs periodvis, och gäller aktivitetskostnaden minskat med de prestationsbero-
ende, icke fördelade kostnaderna (icke anskaffade resurser kommer aldrig att redovi-
sas, och därför blir aktivitetskostnaden för en period lägre om den inte utnyttjas i pla-
nerad omfattning). För att fastställa kostnaden för icke nyttjad kapacitet måste till-
gängligt och verkligt nyttjande av aktiviteten jämföras.

Resonemanget som förts kring stegkalkyl framgår inte heller ur figuren ovan. Den två-
dimensionella figuren kan inte visa mer än varifrån kund- och produktkostnaderna
kommer och sammansättningen av nedlagda, prestationsberoende och kapacitetsbero-
ende kostnader. Stegkalkylens uppdelning blir ytterligare en dimension av information
knuten till kostnadsbärarna, som föreslagits vara att föredra framför att dela in aktivi-
teterna i nivåer.

Ytterligare en sak som diskuterats, men som ej framgår av figuren, är om resurser för-
delats mellan olika aktiviteter. Uppgift angående om fördelning gjorts mellan olika
aktiviteter kan erhållas från redovisningen när underlag för kalkyler sammanställs.

Sammanfattningsvis innebär modellen följande förslag för kostnadsbestämning:

♦ Kunder och produkter kan båda anses vara relevanta som kostnadsbärare för vissa
verksamheter.

♦ Kund och produkt som objekt kan stödja varandra i kostnadsbestämningen.

♦ Resurser bör vid anskaffningstillfället registreras efter vilket förhållande de har till
verksamheten. Som begrepp för de tre förhållandena som identifierats föreslås
kapacitetsberoende kostnader, prestationsberoende kostnader samt nedlagda kost-
nader.

♦ Vissa aktiviteter inom verksamheten bör ses som investeringar. Aktiviteter som
utförs i framåtriktande syfte, men som företag inte vill följa upp som investeringar,
kan redovisas som ’goda kostnader’ för att möjliggöra djupare analys av företagets
löpande kostnader. Ändamålsdimensionen kan användas för detta.
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♦ Kostnader för kostnadsbärare på olika nivåer kan studeras med avseende på
- vilka aktiviteter de förbrukats i;
- om de är nedlagda, prestationsberoende eller kapacitetsberoende kostnader; och
- om de är fördelade mellan olika aktiviteter.

♦ Kostnadsinformation kan redovisas för olika nivåer av kund och produkt. Detta bör
dock göras genom att nivåindela objekten kund och produkt, och inte genom indel-
ning av aktiviteter efter vilka nivåer av kund och produkt de fördelas till.

I avsnitt 3.7 kommer nu en diskussion att föras om hur kunder kan påverka olika delar
av företag. I denna diskussion kommer kopplingar till ovanstående modell att göras.
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3.7. VAD BÖR FÖRDELAS PÅ KUNDER?

I detta avsnitt diskuteras några författares uppfattningar om vilka aktiviteters resursför-
brukning som är möjliga att följa upp med kunden som objekt. Det gäller aktiviteter
vars nyttjande påverkas av kunden och som är möjliga att spåra till kunden. Som
utgångspunkt för att diskutera denna fråga används värdekedjan (value chain) enligt
Porter (1985). Porter (1985, s 36) säger att ”Every firm is a collection of activities that
are performed to design, produce, market, deliver, and support its product” som kan
beskrivas med värdekedjan.

Värdekedjan fokuserar en produktionsenhets strategiska aktivitetskedja, som alla verk-
samheter kan delas in i (Porter, 1985). Värdekedjan består av nio strategiska aktivi-
teter, dels fem primära som deltar i den direkta produktionen, dels fyra stödjande som
utgör förutsättningar för att både de primära och övriga sekundära aktiviteter skall
kunna fungera. En stödjande aktivitet kan vara avsedd att stödja både en och flera av
de övriga aktiviteterna.

Figur 7: Värdekedjan enligt Porter (1985)

De primära aktiviteterna tillför förädlingsvärde, och för att detta skall kunna ske krävs understödjande

aktiviteter som kan tillse att förutsättningar föreligger för de primära aktiviteternas verksamhet. Om

detta fungerar skall en vinstmarginal kunna uppstå då resultatet av förädlingen avsätts mot kund.
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Porter (1985) påpekar att aktiviteterna är aggregerade och kan brytas ned till enskilda
skeenden. De strategiska aktiviteterna förekommer i alla företag, men nedbrytningen i
underaktiviteter8 är unik för varje företag. Vid nedbrytning av de strategiska aktivi-
teterna förespråkas att de bör skiljas åt med avseende på exempelvis hur de kan inne-
bära konkurrensfördelar gentemot andra, eller om de utgör en betydande kostnad.

En skillnad mellan Porter (1985) och ABC-kalkyleringen är hur de ser på vad som styr
aktiviteters kostnader. Porter (1985) diskuterar mer övergripande förhållanden. Han
använder ordet ’cost-driver’ för ett antal faktorer som förmodas avgöra storleken på
kostnaderna. En viss aktivitet kan enligt Porter (1985) ha flera ’cost-driver’. I ABC-
kalkyleringen förs istället fram att det är viktigt att hitta en kostnadsdrivare som styr
varje aktivitet. I många fall torde dock flera faktorer kunna styra kostnaderna i aktivi-
teterna. Dock förenklas redovisningen avsevärt om en kostnadsdrivare väljs. I denna
uppsats förutsätts att en kostnadsdrivare används, problematiken med detta diskuterats
i avsnitt 3.5.3.

Värdekedjan har valts som referensram för att betrakta företagets resursförbrukning på
grund av att den täcker in hela företagets aktiviteter, med en detaljeringsnivå som anses
passa syftet. Andra författare har också påpekat det lämpliga i att använda värdekedjan
för kostnadsanalys (Shank & Govindarajan, 1992a; Shank & Govindarajan, 1992b;
Ask & Ax, 1995).

I uppsatsen diskuteras en organisations resursförbrukning för att göra affärer med
annan organisation. Detta gör värdekedjan lämplig då den utgår ifrån alla aktiviteter
som försiggår i en organisation och på så sätt minskar risken att missa någon kundbun-
den aktivitet. Om studiens syfte varit att belysa den resursförbrukning som sker mellan
två enheter, skulle en modell över affärsprocesser som belyser just kontaktytorna mel-
lan organisationerna varit mer lämplig. Ferntoft (1999) fokuserar utbytet och kostna-
derna för båda organisationerna som deltar i utbytet, och väljer av denna anledning en
modell med affärsprocessen som utgångspunkt. Ferntoft (1999) påtalar dock att akti-
                                             
8 Porter (1985) och författare som diskuterar ABC-kalkylering (Cooper & Kaplan, 1998) använder

begreppet aktiviteter på något skilda sätt. Ask & Ax (1995) benämner de nio aktiviteterna i Porters

värdekedja strategiska aktiviteter, och använder begreppet underaktiviteter för att beskriva

nedbrytningar av strategiska aktiviteter i mindre arbetsmoment. Ask & Ax (1995) säger att det inte

finns någon principiell skillnad mellan ABC-kalkylens aktiviteter och värdekedjans underaktiviteter.

Här används begreppet aktivitet för enskilda arbetsmoment (inom såväl värdekedjan som ABC-

kalkylen) och strategiska aktiviteter för de nio övergripande aktiviteterna i värdekedjan.
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viteter av relationsvårdande karaktär som inte är knutna till viss transaktion i viss mån
kan missas då man utgår från en modell över affärsprocesser.

En nackdel med värdekedjan är att den ger en bild av att de primära aktiviteterna
genomförs sekventiellt, först inköp, sedan produktion, logistik, marknadsföring och
service, i nämnd ordning. Detta torde inte ofta ge en riktig bild av dagens företag, med
stora inslag av kundanpassning och produktion mot order. Service kan exempelvis
bestå av förebyggande åtgärder, som mycket väl kan ske innan produktionen sker.
Denna nackdel anses dock inte ha någon större relevans för tillämpningen i denna
uppsats. Det går att bortse från det sekventiella inslaget i modellen.

I det följande diskuteras hur resursförbrukningen som sker inom de nio strategiska
aktiviteterna förhåller sig till produkter och kunder som kalkylobjekt. Detta sker med
utgångspunkt från litteratur som har givit förslag på vilken resursförbrukning som
vanligen  har ett identifierbart samband med kunder.

Avsikten är att kring varje strategisk aktivitet diskutera följande tre aspekter:

♦ I vilken mån kunders särdrag och beteenden kan ses som påverkande storleken av
resursförbrukningen i den strategiska aktiviteten.

♦ Om resursförbrukningen inom den strategiska aktiviteten kan förväntas vara möjlig
att fördela på kund.

♦ Vilka exempel som ges i litteraturen på aktiviteter inom respektive strategisk akti-
vitet som påverkas av kunders karakteristika.

Värdekedjans termer har översatts i enlighet med Ask & Ax (1995)9, i övrigt utgår
beskrivningen från Porter (1985).

3.7.1. Logistik för resurstillförsel

Med logistik för resurstillförsel avses den fysiska hanteringen av material innan de tas
in i tillverkningen. Aktiviteter i denna strategiska aktivitet har ofta förts fram som
exempel på kostnader där ABC-kalkylen kunnat fördela kostnaderna bättre än tradi-
tionella kalkyleringsmetoder. En vanlig kostnadsdrivare för inköp har sagts vara antal
inköp eller antal typer av komponenter, snarare än materialkostnaden som ofta använts
som fördelningsnyckel för dessa kostnader i påläggskalkyler (Ask & Ax, 1995).

                                             
9 Detta gäller med ett undantag, nämligen ’Inbound logistics’ som Ask & Ax (1995) benämnt ’Logistik för

inputs’. Här väljs översättningen ’Logistik för resurstillförsel’.
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Kunder kan sägas ha inverkan på resursförbrukningen i denna strategiska aktivitet,
genom att de i slutändan står för förbrukningen av det inköpta materialet. Det kunder
kräver är det som inköpsaktiviteterna måste svara mot (Persson & Virum, 1996). Kun-
der som kräver små specialleveranser vid oregelbundna tidpunkter, eller har krav på
extra hög kvalitetskontroll, kan orsaka administrativa kostnader genom de flesta av
företagets funktioner, även för hanteringen av materialinköp. Krav på speciella mate-
rial eller särskilda leverantörer av material är exempel på inköpsaktiviteter som påver-
kas direkt av kunden.

Det är dock oftast enklare att fördela inköpskostnader till produkter än till kunder. I
många fall kan det vara okänt vilken kund som kommer att köpa produkterna med det
aktuella materialet i.

3.7.2. Tillverkning

Tillverkningen består av aktiviteter för att förädla det inköpta till färdiga produkter.
Tillverkningsaktiviteterna kan ses på ungefär samma sätt som inköpsaktiviteterna
ovan. Kunder kan ställa krav som gör att tämligen lika produkter kräver väsentligt
åtskilda resursinsatser för att färdigställas. Framförallt påpekas betydelsen av att krav
från kunder som kräver avvikelser från företagets ’standardbeteende’ i produktionen
kan vara kostsamma (Cooper & Kaplan, 1998; Moriarty m fl, 1987).

Kunders krav på snabb leverans, förändringar i lagda order, förändringar i produkt-
design eller -funktion är exempel på hur kunder kan påverka kostnader. Den gemen-
samma nämnaren skulle kunna sägas vara att minskade planeringsmöjligheter kan öka
kostnaderna i tillverkningen. Därtill kan kundkrav inför överföringen av produkt
orsaka extra kostnader, exempelvis förpackning

Kostnader i tillverkningen är dock i all väsentlighet främst möjliga att fördela på pro-
dukter. Detta då aktiviteterna i tillverkningen utförs i direkt anslutning till olika pro-
dukter.

3.7.3. Logistik för färdiga produkter

Logistik för färdiga produkter inbegriper de aktiviteter som startar då den fysiska delen
av produkten är tillverkad, och dessa aktiviteter tar sedan produkten fram till köparen.
Kostnader i denna strategiska aktivitet anses ofta vara direkt påverkade av kunden, och
bör därför analyseras med avseende på hur de fördelar sig på kunder (Christopher,
1998; Myer, 1989; Moriarty m fl., 1987). Johansson & Samuelson (1997) påtalar att
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dessa kostnader ofta ses som samkostnader för produktenheterna. Christopher (1998)
säger att de logistiska aktiviteterna ofta inte samordnats med kunder och effektiviserats
som de borde, delvis beroende på att tillräcklig information om kostnader saknats.

Kunders inverkan på ett företags kostnader är i många verksamheter som mest tydlig
inom de logistiska aktiviteterna. Moriarty m fl. (1987) nämner att kunders krav på
transportsätt och leveransberedskap inverkar starkt på företags resursförbrukning.
Persson & Virum (1996) och Christopher (1998) uppmärksammar att de logistiska
aktiviteterna idag alltmer samordnas mellan företag. Kunder och leverantörer försöker
gemensamt komma fram till hur överföringen av produkterna skall ske på smidigaste
sätt. Detta arbete i sig, och de åtgärder som vidtas som resultat av arbetet, kan ses som
investeringar. Dessa investeringar kan ofta vara relationsspecifika.

3.7.4. Marknadsföring och försäljning

”Marknadsförings- och försäljningsaktiviteter utförs i syfte att göra nuvarande och
potentiella kunder uppmärksamma på företagets produkter och förmå dem att köpa
dem ” (Ask & Ax, 1995). Då aktiviteterna ofta är direkt riktade mot kund eller kund-
grupp, är marknadsföringskostnader vanligtvis möjliga att fördela på kund, vilket
påtalats av Cooper och Kaplan (1998), Moriarty m fl. (1987), Foster och Gupta (1994)
och Myer (1987).

Marknadsföringens och försäljningens aktiviteter kan påverkas av en kunds egen-
skaper, det kan krävas olika insatser för att få en försäljning till stånd. Exempel på
kunders egenskaper som kan påverka resursförbrukning är om de behöver utbildning
om den produkt de köper eller har svårnådda, snåriga köpprocesser (Moriarty m fl,
1987). Övervägande del av marknadsföringskostnaderna orsakas indirekt av kunder,
via säljande företags uppfattning om vilka marknadsföringsinsatser som är värda att
göra mot viss kund.

Foster och Gupta (1994) hävdar att de marknadsföringsrelaterade kostnaderna i huvud-
sak är rörliga. Inom nätverksteorin (Hägg & Johanson, 1982) betonas dock vikten av
att bygga upp relationer till sina kunder. Relationer behöver underhållas, vilket skulle
medföra en stor del av marknadsföringskostnaderna behöver ses som fasta. För att
skapa kundrelationer krävs också initiala nyinvesteringar, vars kostnader inte kan ses
som rörliga. Dessutom är värdet av dylika investeringar svårt att bedöma, vilket gör
kostnaderna av dem svåra att bestämma. Då relationen bryts försvinner oftast hela
värdet av de investerade resurserna. En fungerande relation kan dock i sig ha ett värde
som stöd för annan försäljning, eller utveckling. Marknadsföringens investeringar är
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ofta svåra och bestämma till om de är specifika eller icke begränsade till sin karaktär
(se vidare avsnitt 3.4.6).

Det är dock inte alltid enkelt att bestämma vad som är marknadsföringsaktiviteter. I
viss marknadsföringslittertur betonas att hela företagets verksamhet kan påverka våra
kunder till att köpa eller inte köpa, och därmed utgöra marknadsföringsaktiviteter
(exempelvis Håkansson m fl, 1982; Gummesson, 1995). Porter (1985) uppmärk-
sammar att det i vissa fall kan vara svårt att avgöra vilken strategisk aktivitet en akti-
vitet hör till. Porter (1985) förespråkar att aktiviteter förs till den strategiska aktivitet
där de anses ha den största inverkan på konkurrenskraften. Exempel: En kvalitets-
kontroll utförs för att tillse kundens krav på kontroll, trots att företaget vet att fel-
procenten för det kontrollerade är lägre än vad som motiverar att kontrollen utförs. I
detta fall kan kvalitetskontrollen i första hand anses vara en marknadsföringsaktivitet,
även om kvalitetskontroller vanligtvis anses vara produktionsaktiviteter eller stödjande
aktiviteter.

3.7.5. Service

De servicerelaterade aktiviteterna skall stödja kunder i användandet av produkten.
Exempel kan vara utbildning av kunder, försäkringar, reparationer och installationsstöd
(Cooper & Kaplan, 1998). Aktiviteterna utförs oftast direkt mot kund, därmed är möj-
ligheten att identifiera vem förbrukningen riktas till är hög. Kunden är ofta ett lämpligt
kalkylobjekt för att analysera servicekostnader.

Det är dock ingen självklarhet att kunden orsakar resurförbrukningen som sker vid
servicehantering. Kunder kan orsaka företag kostnader för service genom att kundernas
verksamhet sliter hårt på produkterna eller saknar nödvändig kunskap för att hantera
produkten. Det kan också vara företagets produkter som inte motsvarar det som
utlovats, och att serviceaktiviteterna därför egentligen orsakats av faktorer i företagets
egen värdekedja. Detta bör analyseras då en kund inte bör betraktas som extra dyr om
företaget orsakat kostnaderna. Det råder en osäkerhet om kunden eller produkten skall
ses som orsakande av resursförbrukning, som måste beaktas vid kostnadsanalysen.

Kunden kan påverka storleken på resursförbrukningen inom denna strategiska aktivitet
genom att kunden ofta initierar aktiviteterna. Vissa serviceaktiviteter regleras dock i
avtal vid köp, och utförs enligt plan av säljande företag, vilket ökar kontrollen över när
aktiviteterna sker. Aktiviteternas resursförbrukning kan utgöra såväl löpande kostnader
(utföras för att vi har åtagit oss detta), eller vara av investeringskaraktär (utföras för att
behålla kunder, möjliggöra ytterligare försäljning eller utgöra en del av kundrelations-
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uppbyggandet i etableringsfasen). Kostnaderna kan ofta fördelas direkt på kunderna i
redovisningen.

3.7.6. Anskaffning av resurser

I den strategiska aktiviteten ’Anskaffande av resurser’ tillses att organisationen har
tillgång till de resurser som krävs för verksamhetens bedrivande, förutom personal
(avsnitt 3.7.8). Aktiviteterna kan vara initierade av kund, eller vår avsikt med kund.
Krav på viss teknologi eller närvaro på vissa marknader är exempel på krav som kun-
der kan ställa på företag.

Vilket sätt företaget väljer att anskaffa resurser på har betydelse för den kostnadsbind-
ning som sker i verksamheten. Löpande anskaffning vid behov, som ger upphov till
prestationsberoende kostnader, bidrar till en flexibel kostnadsstruktur hos ett företag.
Kapacitetsberoende kostnader, exempelvis hyra och leasing, kan vara att föredra fram-
för nedlagda kostnader vid köp av motsvarande resurser. Detta då avtal kan sägas upp
utan att företag måste hitta en köpare till tillgången, eller hitta en alternativ använd-
ning. Det finns dock risker med att söka en allt för flexibel kostnadsstruktur. Om före-
taget inte äger de centrala produktionsresurserna, kan brist uppstå när behovet ökar
oväntat. Hur viktigt det är att kontrollera olika produktionsresurser avgörs av kundens
krav på leveranssäkerhet och tillgång till vissa resurser. Höga krav från kunder kan
göra det värt att öka säkerheten genom att äga produktionsresurser, eller ha högre lager
(kapacitetsberoende kostnad via ränta på lager och inkurans).

Hur resurser anskaffas påverkar resursförbrukningen i denna strategiska aktivitet.
Löpande anskaffning kräver att aktiviteten utförs kontinuerligt, men anskaffningen kan
då ofta ske standardiserat. Resurser som anskaffas mer långsiktigt kräver ofta en större
arbetsinsats initialt, men sker istället inte lika ofta. Även löpande anskaffning kan dock
initialt kräva en större arbetsinsats i och med att alternativa leverantörer utvärderas.

Vilket objekt kostnader för anskaffningsaktiviteter  skall fördelas på beror på varför
saker anskaffas. Samma resurs kan anskaffas för att användas till viss kund eller pro-
dukt. Till skillnad från logistik för införsel, där det anskaffade används i tillverkningen
och därmed har ett identifierbart samband med produkt, kan anskaffning i denna stra-
tegiska aktivitet gälla en kund eller marknad utan koppling till viss produkt.
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3.7.7. Teknologisk och teknisk utveckling

Denna strategiska aktivitet avser allt arbete med att utveckla och förbättra antingen
produkter eller företagets olika processer, från inköp till service. Hammarkvist m fl
(1982) hävdar att den tekniska utvecklingen ofta går hand i hand med ett företags
kundrelationer. För att kunna bedriva handel med varandra behöver partners, och
ibland hela industrier, utvecklas åt samma håll och i samma takt. Detta gör att aktivi-
teter för olika typer av utvecklingsarbete kan vara orsakade av kunder. Följaktligen kan
det finnas möjlighet att fördela dessa aktiviteter på.

I denna strategiska aktivitet föreligger tydligare än någon annanstans möjlighet till
resursförbrukning som resulterar i icke begränsade resurser för företaget. Utvecklings-
arbete är oftast att se som en investering i ökad förmåga. Även om utvecklingsarbete
tydligt är orsakat av en kund, och det finns möjlighet att följa upp detta kring kalkyl-
objektet kund, krävs ytterligare övervägande. Om resultatet av utvecklingsarbetet visar
sig värdefullt för företaget i dess kontakter med andra kunder bör inte kostnaden av
investeringen i sin helhet fördelas till denna kund. Resultatet av de förbrukade resur-
serna används ju nämligen inte bara till den kundrelation som initierat förbrukningen.

3.7.8. Hantering av personalresurser

Här ingår aktiviteter för att anställa, utbilda och i övrigt hantera personal. Kunder kan
direkt orsaka kostnader för hantering av personalresurser genom krav på kompetens
eller service, som personal får anskaffas eller hanteras speciellt för. Det är varför per-
sonalen behövs som avgör vart kostnaden skall fördelas. Följaktligen blir det de akti-
viteter som personalen jobbar i som kan ge ledning vart kostnaderna i denna strate-
giska aktivitet skall fördelas.

3.7.9. Företagets struktur

Dessa aktiviteter utgör stödjande struktur åt ett företags hela värdekedja, och har sitt
värde i att de möjliggör att bedriva företagsamhet. Enligt denna definition kan resurs-
förbrukningen i dessa aktiviteter vara svår att knyta till specifika kostnadsbärare via
kausala samband. Det kan dock även här förekomma kostnader som direkt påverkas av
kunder. Det kan vara juridiska funktioner som arbetar med specifika fall, eller admi-
nistrativa funktioner som påverkas av krav och beteende från kunder vad det gäller
administrativa rutiner.

Kaplan & Cooper (1998, s 182) säger att dessa aktiviteter av många anses ointressanta
ur kostnadsfördelningssynpunkt, men att de ändå visat sig vara högst föränderliga över
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tid. Föränderligheten kan förväntas öka när företag i högre grad försöker anpassa sin
verksamhet till kunder. Att vara lyhörd för kundens önskemål innebär att de admini-
strativa rutinerna måste kunna anpassas till olika krav, som kan vara svåra att förutse
när systemen utvecklas.

Som exempel kan nämnas en berättelse från en av problemformuleringsintervjuerna.
Företaget fick rapporter om kundens betalningar dennas datasystem. Dessa rapporter
var organiserade efter artikelnummer, och inte efter fakturanummer som företagets
egna kontroller byggde på. Detta innebar att en detaljgranskning av varje artikelnum-
mer blev nödvändig, istället för en avstämning per faktura. Detta orsakade mycket av
vad som bedömdes som ’tråkigt jobb’ för den administrativa personalen, och drog
extra resurser.

3.8. SAMMANFATTNING

I avsnitt 3.6 har en modell över kostnadsbegrepp och kostnadsfördelning för redovis-
ning med både kund och produkt som kostnadsbärare föreslagits, grundad på diskus-
sionen som förts i avsnitt 3.1 – 3.5. I avsnitt 3.7 har kundens inverkan på företagets
strategiska aktiviteter, och vilka kostnader detta kan leda till, diskuterats. I kapitel 4
kommer en ABC-studie på Paroc AB att beskrivas, och sedan används i kapitel 5 för
att illustrera tillämpliga delar av resonemanget  i kapitel 3.
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4. ABC-STUDIE PÅ TEKNISK ISOLERING, PAROC

4.1. PAROC AB

Paroc AB är ett dotterbolag i Paroc Group10, en industriell koncern med tillverkning av
olika kalkstensbaserade produkter och isoleringsmaterial av stenull. Paroc tillverkar
isoleringsmaterial och har tre huvudsakliga affärsområden: byggisolering, teknisk iso-
lering och panelsystem. De tre affärsområdena har en gemensam omsättning på cirka
1400 miljoner finska mark och 1620 anställda (år 1998). Affärsområdena har verk-
samhet runtom i norra Europa, med tyngdpunkt på Sverige och Finland. Sverigedelens
huvudkontor finns i Skövde. Där finns också enheten vars ABC-studie används för
illustration i denna uppsats, nämligen Sverige-delen av teknisk isolering (TIS).

TIS är en produktionsenhet med eget ansvar för försäljning, resultat och investeringar.
Verksamheten uppgår till cirka 15% av Paroc Group. På TIS tillverkas isolerings-
material baserat på stenull, som säljs förädlat i form av nätmattor, rörskålar eller ski-
vor. Isoleringsförmåga och brandsäkerhet är de viktigaste produktegenskaperna. De
utgör tillsammans med ett lågt pris, leveranssäkerhet och kunskap för att hjälpa kunder
att köpa lämpliga produkter de viktigaste konkurrensmedlen. Främsta konkurrensen
kommer från företag som tillverkar isoleringsmaterial av glasull. Glasull är mindre
resistent mot brand, men är ett lättare material än stenull.

Branschen teknisk isolering har två huvudaktörer i Sverige, Paroc och Gullfiber, med
ungefär lika stora marknadsandelar i Sverige. Rockwool International säljer också till
den svenska marknaden, och deras marknadsandel uppskattas till någonstans runt 10%.
Det föreligger en tydlig duopolsituation.

Cirka 20% av försäljningen från TIS går på export till bland annat Tyskland, Frank-
rike, Belgien och Danmark. Konkurrensbilden skiftar från marknad till marknad.
Rockwool International är dock en väsentlig konkurrent på flera europeiska markna-
der. En stor andel av exporten utgörs av koncernintern försäljning till utländska sälj-
bolag. TIS har ingen försäljningsorganisation för exporten. Paroc i Skövde har istället
en central enhet för TIS och den andra skövdebaserade enheten, Byggisolering, som
stödjer de utländska säljbolagen i detta arbete. Exporten är viktig, då den svenska

                                             
10 Paroc Group bildades under hösten 1999. Materialet som denna studie bygger på kommer från 1996.

Vid denna tidpunkt var nuvarande Paroc Group en del av Partek, en industriell koncern med främst

tillverkning av maskiner för container- och annan lasthantering, skogsmaskiner och traktorer, förutom

verksamheten i nuvarande Paroc Group.
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marknaden är liten relativt kapaciteten på TIS. Allt för långväga export är dock svårt
att få ekonomi i då produkterna är tunga i förhållande till sitt värde.

Den hårda konkurrenssituationen, visserligen enbart med ett fåtal konkurrenter, men
med begränsade möjligheter att differentiera sig, gör det svårt för TIS att låta kostna-
derna styra prissättningen. Priset måste vara konkurrensmässigt, och kostnadsinforma-
tionens främsta syfte är att ge möjlighet att sänka kostnader, alltså hitta effektivise-
ringsmöjligheter. Den genomförda ABC-studien har delvis gjorts på grund av att man
på enheten misstänkte att det fanns möjligheter att sänka kostnader för olika delar av
företagets verksamhet, se avsnitt 4.2.1.

Kundstruktur
På grund av uppsatsens fokus på kunder, blir beskrivningen av kunder och kund-
grupper något utförligare än vad som är fallet med resterande del av TIS omvärld.
Beskrivningen grundar sig på förhållanden för år 1996, det år vars kostnader kommer
att studeras senare.

TIS har cirka 200 kundnummer i sin kundförteckning. Dessa utgörs av olika enheter
vilka TIS fakturerar. Många av dem ingår dock i samma koncerner. TIS och de olika
enheterna har en affärsrelation med varandra, och det mesta av det operativa försälj-
ningsarbetet sker direkt mellan TIS och enheterna. TIS har dock även kontakter med
moderbolagen till sina kunder för främst prisförhandlingar men även för andra, mer
övergripande diskussioner. Som exempel kan kundträffar nämnas, som ofta samordnas
för en koncerns kunder för att förmedla produktinformation och annat.

Kunderna delas upp i tio olika grupper. Den huvudsakliga skiljelinjen är här vad de
köper, vilket i sin tur har viss koppling till vilken bransch de befinner sig i. TIS vänder
sig främst till kunder inom processindustrin, byggindustrin och skeppsvarven. Tre av
dessa tio grupper utgörs av direkta kundtyper, nämligen exportkunder, interna kunder
samt en större kund som utgör en egen ’grupp’. Denna uppdelning görs för att kunna
se hur väl de olika produkterna fungerar och betalar sig i de olika segmenten.

TIS gör dessutom en indelning i geografiska säljområden, Skåne, Göteborg, Mellan-
sverige, Stockholm och Norrland. Marknads- och försäljningsavdelningen är organise-
rad efter denna geografiska indelning.

Till sist så skiljer man också på TIS mellan försäljning till kunder i Sverige och
exportkunder. Detta kommer sig av att försäljningsadministrationen i huvudsak är
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uppbyggd för försäljning inom Sverige. Dessutom påverkas exportförsäljningen av
valutakursförändringar, något som naturligtvis inte händer vid försäljning till svenska
kunder.

Kunderna skiftar kraftigt i storlek ur TIS synvinkel, mätt i omsättning gentemot varje
kund. De 23,1 % största kunderna står för cirka 80,3 % av försäljningen11. På TIS har
man haft som ambition att undvika att leverera till allt för små kunder. Dessa rekom-
menderas istället att köpa via andra distributionsvägar. Vid en granskning av kunder-
nas storlek framkom trots detta att många av kunderna köpte för belopp klart under de
gränser som TIS satt upp. Förklaringen till detta var i flertalet fall att kunderna tidigare
varit ”stora” med TIS mått mätt, men sedan minskat sina inköp över åren utan att detta
lett till någon åtgärd.

4.2. ABC-STUDIEN

4.2.1. Bakgrund till ABC-studie

Under hösten 1996 påtalade ekonomichefen för Paroc Skövde att ABC vore något som
kunde vara intressant för TIS. Ekonomipersonalen vid TIS informerades om ABC-kal-
kylering och vilka tecken från verksamheten som kunde peka på ett behov av en kost-
nadsgranskning enligt ABC-kalkyleringens metodik. De fick då uppfattningen att de
problem som deras verksamhet drogs med hade stora likheter med dessa tecken.

Detta skedde ungefär samtidigt som konjunkturen för branschen som TIS verkar i gick
kraftigt neråt, och det uppstod ett tydligt behov av rationaliseringar och kostnadspress.
Läget ledde till viss personalminskning och allmän kostnadsöversyn. Dock bestämde
sig TIS ledning för att satsa på ABC-projektet. Beslut om projektet togs följaktligen i
ett läge där övrig verksamhet minskade. Det bedömdes som en nödvändig investering
för att nå kostnadseffektivitet på längre sikt.

4.2.2. Projektets organisation och genomförande

TIS ekonomienhet bestod av tre personer. Ekonomichef var då Kjell B. Andersson,
som också ansvarade för projektet. Därtill deltog även dåvarande redovisningsansva-
rig, nuvarande ekonomichef Marie-Louise Andersson i arbetet.

                                             
11 Baserat på försäljningssiffror per kund för TIS 1996.
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Projektet inleddes med att dessa valde konsultstöd för genomförandet. På TIS projekt-
anställdes en person som ansvarig för genomförandet. Denne person skulle genomföra
hela projektet, från kartläggning och intervjugenomförande till sammanställning och
analysförberedelse. Projekttiden bestämdes av ledningsgruppen för TIS till ett år från
arbetets inledning vid årsskiftet 1996/97. Den första fasen av arbetet bestod mestadels
av intervjuer, för att skapa en bild av vilka aktiviteter som skulle ingå i materialet och
vilka personer som arbetade med de olika aktiviteterna. Den projektanställde utförde
detta arbete. Vilka aktiviteter som skulle tas med i ABC-studien bestämdes sedan i
samråd med TIS ledningsgrupp.

Den person som från början projektanställdes för att genomföra studien omflyttades
till annat uppdrag inom Paroc efter ett halvår. Vid detta tillfälle var datainsamlingen i
stort sett avslutad, och en sommarvikarie fick uppdraget att sköta inmatningen av
materialet och lägga grunderna för analysarbetet. I detta skede stötte man enligt Kjell
på en del problem i arbetet. Projektdeltagarna bestämde vilka produkt- och kundnivåer
de ville använda sig av, men de befintliga systemen innehöll inte information om kun-
der och produkter på de önskade nivåerna. Ekonomipersonalen bedömer denna del av
arbetet som den svåraste.

Under hösten kom den tredje projektanställde in i projektet. Han fick ansvaret för att
”sy ihop” studien, så att studiens resultat var klara tidigt under 1998.

Ledningsgruppen för TIS hade hela tiden en aktiv roll i studien. Gruppen samman-
trädde cirka en gång i månaden, och de resultat som kom från studien diskuterades i
ledningsgruppen. Minst en timma avsattes varje gång åt att diskutera resultaten och
hur dessa hade framkommit. Det var ledningsgruppen som godkände eller underkände
om föreslagna kostnadsdrivare kunde användas, och om fördelningarna som de ledde
till var trovärdiga.

Då studien var klar sammanträdde ledningsgruppen för TIS, tillsammans med led-
ningsgruppen för motsvarande enhet i Finland, i två omgångar à två dagar för att dis-
kutera resultaten. Kjell uppger att representanterna från Finland ansåg att studiens
resultat gav även dem idéer om vad som borde göras i deras egen verksamhet.

Personalbytet inom projektet påverkade enligt Kjell genomförandetiden negativt, men
däremot är han inte säker på att personalbytena var ofördelaktiga för resultatet av stu-
dien. Han anser att de lyckades få tag på deltagare med skilda kompetenser, som pas-
sade de olika uppgifterna väl. Den först anställde var van vid att intervjua och hade en
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god produktionskännedom, vilket ledde till att de ansvariga på TIS var nöjda med den
beskrivning av verksamhetens aktiviteter som framkom. De två senare deltagarna hade
en större dator- och ekonomierfarenhet, och dessa lyckades på så sätt sortera och pre-
sentera informationen på ett bra sätt. I intervjuerna nämns dock inget om vad som kan
ha tappats bort genom personalbytena.

4.2.3. Användningen av ABC-studien

Kjell och Marie-Louise säger sig vara nöjda med studien. Analysarbetet under början
av 1998 uppges ha lett till en rad insikter om och förändringar i verksamheten. Några
av dessa framkom under intervjuerna med ekonomipersonalen:

• Som tidigare nämnts uppdagades att TIS hade många små kunder. På enheten var
ekonomipersonalen redan tidigare medveten om att små kunder ofta inte gav vinst,
men ABC-studien visade på hur många små kunder man egentligen hade. Detta går
att se av den vanliga försäljningsstatistiken som företaget för, men ABC-studien
förde upp frågan på bordet. Dessutom gav studien en uppgift i kronor om hur
mycket små kunder kostade, och detta gjorde att problemet aktualiserades. 38 % av
kunderna bidrog per kund med mindre än 0,1% av omsättningen, och det stora
flertalet av dessa bedömdes vara förlustkunder.

• Kundbesöken som försäljningspersonalen utförde resulterade i kraftigt varierande
försäljning. ABC-studien uppmärksammade detta åt marknadsavdelningen på TIS,
som fick i uppdrag av sin ledningsgrupp att se över förhållandena. Försäljning per
kundbesök varierade mellan några tusen kronor och upp till ett par miljoner. Detta
är inget problem om det rör sig om något enstaka besök per kund som ger låg
omsättning. Dock, om en kund får regelbundna besök utan nämnvärd försäljning,
kan en närmare analys av kundens värde för företaget kan vara befogad.

• Diskussioner fördes med kunder som identifierades som förlustkunder i ABC-
studien. I en diskussion med en kund som gick med kraftig förlust för TIS fram-
kom att en förändring av leveranssättet skulle sänka kostnaderna för såväl TIS som
kundens hantering. Material som tidigare levererats på järnhäckar i en viss storlek
ville kunden hellre ha i en större storlek utan järnhäck.

• Produkter som tidigare bedömts vara vinstgivande visade sig inte alls vara det när
TIS beaktade en noggrannare fördelning av marknadskostnaderna och distribu-
tionskostnaderna. I studien befanns 40% av produkttyperna vara icke vinstgivande,
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en uppgift som föranledde ytterligare analysarbete på TIS. Det bör noteras att TIS
gick med vinst det aktuella året.

• Ovan nämnda produktlönsamhetsproblem initierade ett arbete med att få TIS kun-
der att köpa andra produkter än tidigare, produkter som fyller liknande funktion
men som är billigare att tillverka och hantera. På TIS bedömer de att de i viss mån
lyckats med detta arbete, men det har inte gjorts någon beräkning av vinsterna .

Rent generellt uppger nuvarande ekonomichef att det var aktiviteterna på marknads-
sidan och vad dessa kostade som gav de största insikterna. Stora delar av de produk-
tionsrelaterade kostnaderna fördelade sig inte så annorlunda i ABC-studien jämfört
med TIS vanliga kalkylsystem, som baserade sig på direkt material och direkt lön. De
skillnader i kostnadsfördelning som visade sig fanns till stor del inom marknads-
föringen och distributionen.

4.2.4. Fortsättningen

Ambitionen från ledningen för TIS var att ABC-analyser skulle vara en del av enhe-
tens fortlöpande ekonomiska informationshantering. Så har inte blivit fallet, trots att
Kjell och Marie-Louise bedömer projektet som lyckad. Projektet resulterade i en
engångsutredning av kostnaderna, men en fortlöpande redovisning enligt ABC-
kalkylens principer har inte skett.

En av förklaringarna sägs vara att projektet inte fullföljdes vad det gällde att doku-
mentera och systematisera informationsbehoven för ABC ifrån datasystemen. Konsult-
företaget bedömde från början att det skulle ta tre dagar att göra studien nästa gång.
Detta förutsatte att aktivitetsstrukturen inte ändrades. Marie-Louise säger att detta nog
kunde varit sant, men genom missen med informationsförsörjningen så kommer det att
ta avsevärt längre tid nästa gång en ABC-studie ska genomföras.

Därtill så har Kjell, som var den mest insatte i arbetet med studien, gått i pension under
hösten 1999. Inte heller någon av de övriga som arbetade aktivt med informations-
framtagningen finns kvar i verksamheten. Marie-Louise deltog i arbetet, men inte till
den grad att hon känner till varje del av processen. Detta sammantaget gör också att
det kommer att ta mer kraft i anspråk nästa gång en ABC-studie genomförs.

Kjell och Marie-Louise är tveksamma till att en ABC-studie är någonting som är
effektivt för dem att göra varje år, relativt arbetsinsatsen. Verksamheten är tämligen
stabil, såväl kunder som produkter förändras med maklig takt, och därmed även TIS
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kostnadsbild. Studien av kostnaderna för 1996 gav vissa insikter om verksamheten,
och man har arbetat med resultaten sedan dess. Ekonomipersonalen bedömer att det
kanske kunde vara dags att göra en studie av kostnaderna för år 2000, och då för att
dels kontrollera hur man lyckats med att åtgärda problemen som uppdagades i studien,
dels studera om några nya insikter går att göra. De bedömer det dock inte som att de
missat något väsentligt genom att inte göra ABC-studier på 1997 eller 1998.

TIS ledning fattar själva beslut om vilken ekonomistyrningsinformation man arbetar
med. Huvudkontoret till TIS har givit instruktioner om hur vissa delar av ekonomi-
systemet skall se ut. Detta har dock inte inneburit några krav på att TIS ska ha en akti-
vitetsbaserad kalkylering.

Vid nästa ABC-studie kommer TIS i första hand att fokusera på marknads- och distri-
butionskostnader. Som tidigare nämnts är det där Marie-Louise bedömer det som att
de största vinsterna med en ABC-studie finns att göra. Hon uppger att den andra
enheten på Paroc i Skövde, Byggisolering, som har en i viss mån liknande verksamhet,
har valt att göra en ABC-studie kring enbart icke produktionsrelaterade kostnader.

4.3. ABC-STUDIENS RESULTAT

Här presenteras aktiviteterna och kostnadsdrivarna som valts i studien, med korta för-
klaringar till vad som sker i aktiviteten. Detta görs för att i kapitel 5 analysera mate-
rialet enligt de modeller och den diskussion som förts i kapitel 3. Ur studien framgår
det också om man bedömt aktiviteten som i första hand kopplad till kund (eller mark-
nad som det står i rapporterna) eller produkt. Vissa aktiviteter har bedömts som oin-
tressanta ur kundkostnadsperspektiv, och kommer att sorteras bort då syftet med denna
uppsats inte kräver att det görs en totalgranskning av studien. Metod för behandlingen
av materialet redogörs för i avsnitt 2.5.

Studien resulterade i en uppdelning av TIS verksamhet i 33 aktiviteter, varav 26 akti-
viteter presenteras här. Av de övriga sju var fem stycken renodlade produktionsaktivi-
teter, som jag bedömt som ointressanta. De övriga två omnämns kort i 4.3.912.

                                             
12 Det bör noteras att aktivitetsnamnen som kommer att användas är de som använts i studien på TIS. I

vissa fall är det svårt att utläsa verksamheten i aktiviteterna från namnet, men det bör framgå av

tillhörande text.
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I det följande har aktiviteterna presenterats utifrån hur jag bedömt att de bör placeras
efter Porters värdekedja, som presenterades i avsnitt 3.7. Struktureringen efter Porters
(1985) värdekedja motiveras av den analys som kommer att göras i avsnitt 5.6.

4.3.1. Inköp

Köpa in direkt material Hantering av inköp till produktionen. Kostnadsdrivare är
antalet ton som produceras, som fördelas till produkt.

Köpa ÅF-material Återförsäljningsmaterial är varor som TIS köper in för att
sälja vidare tillsammans med andra varor, TIS förädlar
alltså inte detta material. Detta görs för att tillgodose
kundernas krav på helhetslösningar. Dessa produkter är
komplementära till de produkter som tillverkas på TIS.
Kostnadsdrivare utgörs av antal ÅF-produkter, och kost-
naden fördelas till ÅF-produkter, som alltså följs upp i
sig.

4.3.2. Tillverkning

Att planera linjen

Att planera rörskålstillv.

I dessa aktiviteter sker planeringen av tillverkningen. Varje
produkt belastas med aktivitetens kostnad via hur många
gånger produktionen av dessa produkter startas upp, vilket
utgör kostnadsdrivare.

Att sköta UH-förrådet En stödfunktion till tillverkningen för underhåll av maski-
ner. En schablonmässig tilldelning görs via antalet säljton
till produkterna.

Att tillverka
specialförädlat

Denna aktivitet sköter administrationen kring de special-
beställningar som görs av kunder. Det kan gälla format på
eller material i produkterna. Kostnadsdrivare är antal fak-
turarader som innehåller specialtillverkade produkter.
Kostnaden fördelas på produkter.

Fem ’rena’ tillverkningsaktiviteter har utelämnats i detta avsnitt. Kostnadsdrivaren för
dessa fem aktiviteter är produktionsvolym, och det framgår ingen kundpåverkan eller
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möjlighet till ytterligare analys av dessa aktiviteter. Jag har därför bedömt dem som
ointressanta.

4.3.3. Logistik för färdiga produkter

Planera transporter I denna aktivitet planeras transporterna. Kostnadsdrivare
utgörs av antalet order, som fördelas till den beställande
kunden.

Utlasta produkter Kostnaden för utlastning av de färdiga produkterna
bestäms enligt ABC-studien av hur många ton som lastas,
vilket utgör kostnadsdrivare. Dessa fördelas på produkter.
Utlastningen sker för varje order.

Transportera produkter Kostnaden för transporter i fabriken till lagret anses
bestämmas av antalet ton som transporteras, denna kost-
nadsdrivare fördelas på produkter.

Att hantera ÅF-material Kostnadsdrivaren utgörs av antal ÅF-produkter, som för-
delas på ÅF-produkter.

Att emballera och hantera
skivor

En intern logistikaktivitet, vars nyttjande enligt studien
bestäms av hur många ton skivor som säljs. Detta fördelas
sedan vidare på produkten.

4.3.4. Marknadsföring och försäljning

Besöka kunder

Att bevaka objekt

Kostnaden för aktivitet ’kundbesök’ och ’bevaka objekt’
bestäms av antalet kundbesök, som fördelas på kund.
Bevaka objekt är att besöka exempelvs byggplatser eller
andra ställen där TIS varor används i produktionen.
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Marknadsföra via
trycksaker

Här sker framtagning av marknadsföringsmaterial och
utskick till kunder. Som kostnadsdrivare används ett
sammanvägningstal av antal kunder och omsättning.
Denna kostnadsdrivare har använts till fyra marknads-
relaterade aktiviteter, och ansågs av TIS ledningsgrupp
fördela kostnader rättvist mellan stora och små kunder.
Kostnadsdrivarna kan dock inte sägas vara direkt
bestämmande för arbetsmängden i dessa aktiviteter, utan
ger intryck av att vara en något mer tilltänkt variant av
traditionell fördelningsnyckel. Denna kostnadsdrivare
kommer att kallas kundomsättning i de resterande aktivi-
teterna där den används, och fördelar alltid aktiviteterna
till kunder.

Annonsera produkter Annonsering sker i branschtidningar för de branscher som
TIS kunder finns i. Dock sker även annonsering ihop med
de större kunderna. TIS skall på så sätt stödja sina kunder
att i sin tur nå sina kunder. Kostnadsdrivare utgörs av
kundomsättning.

Arrangera kundträffar Arrangerandet av kundträffar syftar till att ge produkt-
information, och görs vanligen för olika koncerner eller
grupper av mindre kunder. Kostnadsdrivare är även här
kundomsättning.

Behandla svenska order Orderhanteringen har antal svenska order som kostnads-
drivare, som fördelas på kund.

Exportera produkter Hantering av försäljning till de utländska säljbolagen sker
i denna aktivitet, och fördelas på kund via omsättning för
exporten.
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4.3.5. Service

Sköta teknisk service Aktiviteten innebär support åt kunder som har problem,
och ge information till potentiella köpare. Kundomsättning
utgör kostnadsdrivare. Denna blir extra trubbig här, med
tanke på att aktiviteten även nyttjas av potentiella köpare.
Aktivitetens kostnad fördelas på kund.

Hantera övriga
marknadsaktiviteter

Här omhändertas de produkter som kunderna reklamerar,
antingen via besök hos kunden eller genom att kunden
skickar tillbaka produkten. Kostnadsdrivare är reklama-
tionskronor, som fördelar kostnaden till produkt.

4.3.6. Anskaffning av resurser

Någon sådan aktivitet har inte kunnat identifieras bland de som etablerades vid ABC-
studien.

4.3.7. Teknologisk och teknisk utveckling

Produktutveckla
produkter

Här sker TIS produktutveckling. Kostnadsdrivare är tim-
mar, vilka fördelas på de produktgrupper som de nya pro-
dukterna hör till (under perioden som ABC-studien uför-
des utökades inte sortimentet med några nya produkt-
grupper). Aktiviteten kan initieras av förändrade lagar och
förordningar eller via beställningar av nya produkter från
kunder.

Produktbereda produkter I aktiviteten planeras hur tillverkningen av nya produkter
skall gå till. Kostnadsdrivare utgörs av tid som fördelas på
produkter.

Utveckla processen Denna aktivitet innehåller de åtgärder som löpande görs
för att effektivisera tillverkningsprocessen. Kostnadsdri-
varen utgörs av antal normalproduktslag, vilket utgör det
antal produktslag som tillverkas mot lager, alltså icke spe-
cialbeställda produkter.
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Hantera kvalitetsfrågor Här sker det kontinuerliga kvalitetsarbetet, dels ansvaret
för ISO 9000, dels av uppföljning av varför kunder har
reklamerat produkter. Kostnadsdrivaren utgörs av antal
reklamationer, som fördelar kostnader på produkt.

4.3.8. Hantering av personalresurser

Sköta personalfunktionen I denna aktivitet sköts löpande personalfrågor. Dock är
största delen av denna aktivitet inköpta tjänster från cen-
tralkontoret på Paroc i Skövde. Kostnadsdrivaren utgörs av
försäljning. Detta bedömer jag vara en schablonmässig
fördelningsnyckel, som tilldelar kostnaden på produkterna.

4.3.9. Företagets struktur

Leda & stödja
verksamheten

En ’restaktivitet’, där de kostnader som inte kunnat pla-
ceras någon annanstans hamnar. Den schablonmässiga
fördelningsnyckeln som valts är försäljningen, som till-
delar kostnaden på produkterna.

De två övriga aktiviteterna utgörs av ’upprätta bonusavtal’ och ’terminssäkra’. Båda
dessa ’aktiviteter’ utgörs dock inte av någon aktivitet i företaget. De utgör istället
justeringar av intäkter. Dessa två bör enligt min mening därför inte ses som aktiviteter,
utan bör påverka uppföljningen av objekt med sina verkliga summor. Så har också
gjorts i TIS vad det gäller bonus till kunder, men det har ändå benämnts aktivitet.

4.4. PRODUKTUPPFÖLJNING

Produktuppföljningen som gjordes på TIS efter ABC-studien kom att omfatta tre
huvudsakliga beståndsdelar, direkta kostnader, kostnadsdrivare och marknadskost-
nader (med kostnadsdrivare avses i detta fall kostnader fördelade via kostnadsdrivare
på produkt). Dessa tre kostnadsgrupper innehöll företagets samtliga kostnader, för-
utom kapitalkostnader som man bortsåg ifrån. I analysarbetet i ABC-studien användes
huvudsakligen tre olika typer av rapporter. Den mest övergripande var en samman-
ställning över alla produkter och intäkterna av dessa jämförda med de tre kostnads-
grupperna enligt uppdelningen som angavs ovan. Den såg ut enligt följande:
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Figur 8: Exempel från produktuppföljning

 Belopp i kr där ej annat anges

Produkt Kg Försäljn Direkt kost. Kostn.driv. Marknad Resultat Resultat

Produkt 1 35109 kg 237384 118002 98027 1416 19939 8,4%

Produkt 2 29449 kg 173230 97844 78421 1033 -4068 -2,3%

Produkt 3 1456 kg 16219 1238 19276 4670 -8965 -55,3%

Produkt 4 707946 kg 3454811 601754 3038342 182049 -367334 -10,6%

Produkt 5 148536 kg 983167 152354 533992 54035 242786 24,7%

Produkt 6 2925 kg 15486 7862 3391 1939 2294 14,8%

Detta gav möjlighet till en uppföljning av kostnaden på varje produkt. Det gav också
en inblick i om produkten köptes av ’dyra’ eller ’billiga’ kunder. Här kan vi se att Pro-
dukt 3 har nästan 29% av omsättningen i marknadskostnader, medan produkt 1 och 2
ligger på lite drygt 0,5%. De produkter som ansågs ge för lågt resultat kunde sedan
analyseras ytterligare i en tabell enligt nedan.

Figur 9: Rapport över produkters kunder

 Belopp i kr där ej annat anges

Produkt X Kg Försäljn Direkt kost. Kostn.driv. Marknad Resultat Resultat

Kund 1 29497 kg 222074 55750 130540 24485 11299 5,1%

Kund 2 10773 kg 90692 20360 47675 17776 4878 5,4%

Kund 3 9490 kg 81886 17937 41999 9069 12879 15,7%

Kund 4 9433 kg 79929 1782 41747 14116 6236 7,8%

Kund 5 9254 kg 59523 17491 40957 829 244 0,4%

Kund 6 6925 kg 54428 13089 30648 9594 1096 2,0%

Kund 7 4873 kg 39631 9210 21567 4170 4682 11,8%

Kund 8 4332 kg 26324 8187 19171 0 -1034 -3,9%

Detta utgör del av en produkts uppföljning av resultat per kund..

Här framgår för produkt X vilket resultat varje kund ger för denna produkt. För detta
utdrag av några av kunderna på denna produkt framgår att de ger mellan -3,9% och
+15,7% av omsättningen i resultat. Om produkten går med förlust i försäljning mot en
i övrigt stor och vinstgivande kund, kan det vara motiverat att låta förhållanden vara.
Om däremot de förlustgivande kunderna anses mindre viktiga kan det vara motiverat
att försöka förändra situationen.
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Förlustbringande produkter kan också analyseras med avseende på vilka aktivitets-
kostnader som är speciellt höga för produkten. Kalkylen enligt figur 8 ovan utvecklas
då med att kostnaden för varje aktivitet visas (se motsvarande för kunduppföljning).

4.5. KUNDUPPFÖLJNING

För kunduppföljningen gjordes liknande sammanställningar som för produkterna. Dels
så gjordes en övergripande sammanställning över resultatet per kund för alla kunder. I
denna efterkalkyl redovisades kostnaderna i samma kategorier som ovan, direkta pro-
duktkostnader och produktomkostnader för de produkter som kunden köpt samt kund-
relaterade omkostnader, som kallas kostnadsdrivarkostnader i studien. Denna uppfölj-
ning gav följande bild över kundlönsamheten:

Figur 10: Ackumulerad nettovinst per kund

I diagrammet, som hämtats från TIS eget uppföljningsarbete, framgår att den slutliga vinstnivån upp-

nås efter sammanräkning av de cirka 15% mest vinstgivande kundernas resultat. Resterande kunder

visar sammantaget nollresultat för TIS. 20% av kunderna är att beteckna som förlustkunder  då själv-

kostnader beaktas, och vinsten sjunker till cirka 70 % av den ’högsta’ vinsten.

Den djupare analysen av varje kund gjordes via en uppdelning på vilka olika produkter
en kund köpte, för att analysera de olika produkternas inverkan på det resultat som
kunden gav. Dessutom tog TIS fram rapporten enligt nedan. Notera att det inte är varje
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aktivitets kostnad som visas, kostnaderna för aktiviteter som har haft samma kostnads-
drivare har slagits samman i en kolumn:

Figur 11: Utdrag från rapport för genomlysning av kundkostnader

Belopp i kr där ej annat anges
------ Kostnader från kostnadsdrivare ------
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Kund 1 8 303 049 646 820 96 435 62 625 126 780 30 281 962 941 6 587 958 752 150 9%

Kund 2 1 147 290 74 968 22 254 12 320 20 021 5 957 135 520 858 360 153 410 13%

Kund 3 63 316 5 564 1 283 3 849 621 11 317 41 158 10 841 17%

Kund 4 426 885 7 418 17 966 9 273 8 687 43 344 393 822 -10 281 -2%

Kund 5 1 204 482 3 709 20 276 20 875 9 804 54 664 1 375 365 -225 547 -19%

Kund 6 950 523 49 688 18 545 14 886 17 086 7 198 107 403 634 812 208 308 22%

Kund 7 66 502 9 589 0 0 0 -99 9 490 51 485 5 527 8%

Kund 8 5 354 2 984 2 984 5 472 -3 102 -58%

Ur denna kalkyl kan varje kund studeras med avseende på hur dyra de olika aktivi-
teterna i kontakten med kunden är. Bonus har här kallats en aktivitet, men är egentli-
gen en intäktsreducerande post, vars storlek avgörs av separata avtal med kunden.

4.6. KUNDHIERARKI

Inom ramen för ABC-studien har TIS arbetat med en kundhierarki med order och
fakturakund. Aktiviteterna ’Planera transporter’ och ’Behandla svenska order’ har
order som kostnadsdrivare, och kan därav kopplas till ordernivån. ’Besöka kunder’ och
’Bevaka objekt’ fördelas till fakturakund via kostnadsdrivaren kundbesök. Övriga
kundrelaterade aktiviteter fördelas till fakturakund med olika typer av omsättnings-
baserade kostnadsdrivare, vars kausala samband kan ifrågasättas.

TIS använder fler nivåer av kunder i sin segmentering av marknader än dessa två som
användes i ABC-studien, vilket framgår av avsnitt 4.1.1. Hur aktivitetskostnaderna
kunde ha relaterat sig till kunder/marknader om alla de nivåer som omnändes i avsnitt
4.1.1 använts i ABC-studien kommer att diskuteras vidare i avsnitt 5.2.



89

5. ETT KUNDPERSPEKTIV PÅ ABC-STUDIEN VID TIS
I detta kapitel kommer aktiviteterna från ABC-studien vid TIS, som presenterades i
avsnitt 4.3, att struktureras och analyseras med stöd av tillämpliga delar av de modeller
som föreslagits och diskuterats i kapitel 3. Följaktligen ifrågasätts inte vilka aktiviteter
som valts, utan dessa accepteras som givna. Aktiviteterna analyseras istället med
avseende på vilka nivåer av kund som kostnadsbärare de kan fördelas till och vilka
analysmöjligheter detta kan medföra. Vidare studeras kostnadssammansättningen av
aktiviteterna, och avslutningsvis hur de aktiviteter som fördelats till kund förhåller sig
till Porters (1985) värdekedja.

5.1. OBJEKTET KUND SOM STÖD FÖR PRODUKTANALYSEN

Innan ABC-studien genomfördes på TIS användes tillverkningskostnaden som fördel-
ningsnyckel för utbyteskostnader. När ABC-studien genomfördes och produkternas
självkostnader kunde analyseras utifrån att utbyteskostnader fördelades via kunder till
produkter, förändrades produktkostnaderna.

I diagrammet nedan görs en jämförelse av produktkostnaden, då utbyteskostnaderna
belastar produkterna via å ena sidan fördelning genom ett procentuellt pålägg på till-
verkningskostnaden, å andra sidan enligt ABC-studien. Jämförelsen har gjorts på 53
produkter, vilka utgör en produktgrupp hos TIS.

Figur 12: Fördelning av marknadskostnader på produkter

Diagrammet visar hur utbyteskostnaderna fördelar sig i ABC-studien jämfört med att göra ett scha-

blonmässigt pålägg baserat på tillverkningskostnaden. Kostnaden efter schablonmässigt pålägg på

produktkostnaden utgör 100%, och varje punkt i diagrammet visar procentuell andel av ABC-studiens

kostnad för samma produkt.
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Produktkostnaden minskade som mest med 10% och ökade som mest med 15%. Hur
mycket bättre denna fördelning är beror naturligtvis av hur bra ABC-studien är utförd,
men skillnaderna bedömdes som väsentliga av företaget.

5.2. KUNDHIERARKI OCH KUNDRELATERADE AKTIVITETER

Nedan finns en sammanställning över de kundnivåer som används i olika sammanhang
på TIS. Bakgrunden till denna sammanställning finns i avsnitt 4.1.1.

Figur 13: TIS:s kundhierarki

Order utgör en nivå, likaså den kund som faktureras. Dessa fakturakunder ingår ibland i samma

koncern, och moderbolagen i koncernerna utgör i vissa lägen förhandlingsmotpart till TIS. Kunderna

delas sedan in efter både vilket geografiskt distrikt och vilken bransch de tillhör. Till sist görs även en

åtskillnad mellan svenska och utländska kunder.

Hade då dessa aktiviteter varit värdefulla att ta med i ABC-studien. Ledning inför detta
ställningstagandet kan fås via en granskning av vilka kostnadsdrivare som använts,
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eller kunde ha använts, med avseende på vilken lägsta nivå de kunde fördelat aktivi-
tetskostnaderna till. Det bör noteras att nedanstående diskussion om denna fråga styrs
av de aktiviteter som har etablerats i studien.

5.2.1. Order

I TIS ABC-studie har aktiviteterna ’Planera transporter’ och ’Behandla svenska order’
kostnadsdrivaren order, vilket naturligtvis gör dem enkla att fördela på varje order.
Dessutom kan ’Tillverka specialförädlat’ fördelas på varje order, via kostnadsdrivaren
fakturarader.

Det är via kundens order som det går att se vilka produkter denna köpt. Detta medför
att det är via objektet order som de tillverkningskostnader som inte kan fördelas direkt
på kund kan läggas till kundkostnaden. I studien gäller det bland annat kostnader för
aktiviteterna ’Utlasta produkter’, ’Transportera produkter’, ’Emballera & hantera
skivor’ och ’Sköta underhållsförrådet’, som alla har produktvolymrelaterade kostnads-
drivare.

5.2.2. Fakturakund

Aktiviteterna ’Besöka kund’ och ’Bevaka objekt’ har antal besök som kostnadsdrivare,
som i studien har följts upp på varje fakturakund. Detta gör det enkelt att följa upp och
få en samlad bild av vilka kontakter TIS har haft med dessa kunder, och kostnaden för
detta.

I ABC-studien har inte aktiviteterna ’Sköta teknisk service’, ’Att produktutveckla
produkter’ och ’Hantera övriga marknadsaktiviteter’ relaterats till nivån fakturakunder.
Detta kunde ha gjorts. Då det gäller ’Sköta teknisk service’ och ’Hantera övriga mark-
nadsaktiviteter’ (till största del klagomål från kunder), initieras dessa av att kunder
söker en aktiv kontakt med TIS. Det förefaller visserligen relevant att redovisa kostna-
den av aktiviteterna på produkt, då det för varje kontakt är en viss produkt som kunden
har problem med. Det kausala sambandet kan dock i viss mån diskuteras. Reklama-
tioner och servicebehov kan naturligtvis bero på att produkter från TIS haft brister. Det
kan dock också vara kundens verksamhet som har bedrivits på ett sätt som gjort att
produkten inte uppfyllt förväntningarna.

Här kan det finnas ett värde i att klargöra förhållanden för olika kunder. Föreligger
stora skillnader i kostnader för efterförsäljningsarbete mellan kunder som köper likar-
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tade produkter, kan det finnas god anledning att studera kundens verksamhet närmare
för att finna orsaker till detta.

Kostnadsdrivaren till ’Sköta teknisk service’ är i ABC-studien kundomsättning. Kausal
kostnadsdrivare skulle kunna vara antalet förfrågningar från kund, och om förfråg-
ningarna leder till olika arbetsmängder kan en mätning av åtgången tid per förfrågan
göras. För aktivitet ’Hantera övriga marknadsaktiviteter’ har reklamationskronor tidi-
gare fördelat kostnaden på produkter. Detta kan användas även för fördelning på kun-
der.

Aktiviteten ’Produkutveckla produkter’ initieras mestadels av nya lagkrav. Dock före-
kommer även att kunder har önskemål om nya produkter. I den mån detta händer kan
aktiviteten ses som påverkad direkt av fakturakund. Kostnadsdrivaren produktutveck-
lingstid går således att fördela till både kund och produkt i dessa fall.

5.2.3. Moderbolag i koncerner

Till denna nivå kan ’Arrangera kundträffar’ till stor del fördelas, då kundträffarna ofta
anordnas för olika koncerner åt gången. Kostnadsdrivare skulle då kunna vara antal
kundträffar, då denna med stor tydlighet avgör arbetsbelastningen i aktiviteten.

En del av säljarbetet, bland annat vissa kundbesök, utförs gentemot moderbolaget i
koncernen. Kostnadsdrivaren ’Antal kundbesök’ kan användas för att fördela kostna-
der på moderbolagen, likaväl som på fakturakunderna.

5.2.4. Kundgrupper

Aktivitet ’Annonsering’ utgörs av egna annonser, men även i mindre omfattning av
samannonsering med större kunder. Den egna annonseringen sker i olika branschtid-
ningar, som till stor del kan förknippas med de kundgrupper som TIS etablerat. En
fördelning kunde följaktligen ha gjorts till de kundgrupper, som förutsätts nås via de
olika tidningarna. Syftet med samannonseringen är att stötta kunder i deras annon-
seringsarbete. För dessa annonser, som är tänkta att ge avkastning för TIS via ökad
försäljning för de kunder de stöttar, hade en fördelning till TIS kunder varit att föredra.

Kostnadsdrivaren är nu kundomsättning, vilket sprider kostnaderna över samtliga
kunder. En mer precis kostnadsdrivare hade varit antalet framtagna annonser, som
utgör det stora arbetet i aktiviteten. Denna hade kunnat användas för att knyta aktivi-
teten till antingen enskild kund, eller till kundgrupp.
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5.2.5. Sverige – Export

Aktiviteten ’Marknadsföra via trycksaker’ riktar sig enbart mot de svenska kunderna
då materialet trycks på svenska, och kan fördelas till denna nivå. Dessutom sker viss
del av aktiviteten ’Annonsering’ i medier som inte är branschspecifika. Dessa kan
också fördelas till den svenska marknaden.

5.2.6. Sammanfattning

Som vi sett i 5.2, skulle fler än de två nivåer av kunder som användes i studien (se
avsnitt 4.6) kunna ha använts för att ytterligare förfina analysmöjligheterna. Om detta
är relevant att göra kan bara avgöras utifrån en närmare kännedom om beslutssitua-
tionerna på TIS. Det står dock klart att resultatet av det arbete som gjorts i och med
ABC-studien inte utnyttjas tillfullo, genom att vissa aktiviteter på kundsidan inte för-
delas till de relevanta kundgrupperna. De har delats ut på alla kunder med större scha-
blonmässigt inslag än nödvändigt.

5.3. TRANSPARENS AV KOSTNADER

TIS personal påtalade att resultaten av ABC-studien har givit värdefulla insikter om
vad kostnader för kunder och produkter har bestått av, den har givit en transparens av
kostnaderna. ’Utlasta produkter’ och ’Emballera och hantera skivor’ är typexempel på
aktiviteter som det kan finnas möjligheter att effektivisera vid en analys av hur utbytet
fungerar mellan TIS och organisationens kunder. Företaget skulle kunna välja skilda
förpackningssätt eller transportmedel,13 allt efter olika kunders krav på säkerhet och
snabbhet i leveranserna.

I de rapporter som TIS tagit fram över kundkostnader finns inte de aktiviteter som bara
kan fördelas till kund via produkt specificerade, istället anges produktkostnadens total-
summa. Det skulle vara fullt möjligt att ur ett redovisningssystem selektera fram de
aktiviteter som bildar produktkostnaden, och sedan presentera dessa aktiviteters kost-
nader, istället för den sammanslagna produktkostnaden. Dessa aktiviteter framkommer

                                             
13 Det bör nämnas att kostnadsdrivaren säljton, som valts till dessa aktiviteter, är av den art att den inte

gör någon åtskillnad på olika metoder, utan är en rent volymbaserad fördelningsnyckel. Detta kan ses

som en svaghet, men lyfter ändå fram aktiviteten och dess kostnad för granskning. Det kan dock vara

en risk för TIS att lyfta fram denna kostnad gentemot kunden. Om TIS och kunden gemensamt

konstaterar att det mest effektiva sättet redan används, men att denna effektivitet inte har framkommit

i TIS kostnadsberäkning för kunden, kan kunden uppfatta detta som att TIS har prissatt för högt och

kräva prissänkningar. Observera att detta resonemang inte grundar sig på några observationer på TIS.
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dock bara vid en kundanalys som görs efter att produkterna blivit sålda. Om aktivitet-
erna fördelats direkt till kund när de utfördes, skulle den framkommit i kunduppfölj-
ningen redan innan produkterna blivit sålda, och funnits där även om inte kunderna
köpt just dessa produkter. Som nämndes i avsnitt 3.3.5, är detta bara relevant att göra
när kunden kan ses som påverkande av resursförbrukningen i aktiviteten.

Detta kan gälla exempelvis ’Hantera kvalitetsfrågor’. Denna aktivitet fördelades i
ABC-studien bara till produkterna som reklamerades, inte till kunderna som rekla-
merade. Reklamation sker efter köp. Kostnaden för den produkt som kunden har köpt
kommer därför inte innefatta reklamationskostnaden. För att följa upp hur mycket
kundens reklamationer kostar företaget, måste därför aktiviteten ’Hantera kvalitets-
frågor’ fördelas till kund.

5.4. FÖRHÅLLANDET MELLAN PRODUKT- OCH KUNDHIERARKI

’Produktutveckla produkter’ och ’Hantera övriga marknadsaktiviteter’ kan fördelas till
såväl en viss fakturakund som ett visst produktslag. Detta medför att om en hierarkisk
indelningen av aktiviteterna skulle ha gjorts, skulle dessa aktiviteter behövt placeras i
båda hierarkierna för att kunna fördelas till både kund och produkt. Om istället den
hierarkiska uppdelningen görs av objekten kan man fördela kostnaden till båda objek-
ten utan att störa ordningen i övrigt.

Att en aktivitetskostnad hamnar på olika nivåer i kund- och produktstrukturerna med-
för en bättre kostnadsfördelning för någon av kostnadsbärarna om kund och produkt
används som parallella kostnadsbärare. Exempel: Kostnaden för aktiviteten ’Kund-
besök’ slås ut på alla produkter schablonartat om vi fördelar den direkt på produkter,
men om vi går via kunder och vilka produkter de har köpt, får vi en relativt bättre
fördelning. Kostnaden för ’Kundbesök’ kommer då enbart att belasta de produkter som
kunderna som fått besök har köpt.

5.5. KOSTNADSSAMMANSÄTTNING AV AKTIVITETER

Av de kostnader som fördelats till aktiviteterna utgörs 83% av kapacitetsberoende
kostnader, och 17% av prestationsberoende kostnader. I studien har inga avskrivningar
eller andra kapitalkostnader fördelats till aktiviteterna. Detta medför att det inte finns
några nedlagda kostnader.

I TIS redovisningssystem redovisas kostnader enligt BAS-kontoplanen, där varje
resurs har sitt eget konto. För de flesta resurser kan en väl grundad bedömning göras
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av om resursen leder till kapacitets- eller prestationsberoende kostnader. Främmande
arbete, milersättningar och förbrukningsmaterial är exempel på konton som består av
enbart prestationsberoende kostnader, medan tjänstemannalöner och hyreskostnader är
kapacitetsberoende kostnader.

Vissa konton innehåller inte renodlade prestations- eller kapacitetsberoende kostnader,
utan är en mix av de två. Som exempel kan nämnas telefonkostnader, med både abon-
nemangs- och samtalsavgifter. De två avgiftstyperna skulle dock kunna registreras på
olika konton, om detta är värt merarbetet.

TIS har mestadels kapacitetsberoende kostnader. Detta beror på att de har en egen
kapacitet uppbyggd för de flesta funktioner som behöver utföras i verksamheten. För
en fullständig bedömning av kostnadslåsningen i TIS krävs ytterligare uppgifter angå-
ende de två kostnadsdelar som utelämnats ur studien, direkt material (som inte med-
räknats, vilket är riktigt enlig litteraturen om ABC-kalkyleringen), samt en fördelning
av nedlagda kostnader på aktiviteter.

Här kommer nu aktiviteter som domineras av prestations- respektive kapacitetsbero-
ende kostnader att studeras närmare med avseende på hur detta inverkar på bedöm-
ningen av dem.

5.5.1. Prestationsberoende kostnader

Att kostnader påverkas av olika beslut, och inte bara av volymmässiga förändringar,
har varit en av grundteserna för förespråkarna av ABC (Ask & Ax, 1995). Kostnads-
drivaren som väljs för en aktivitet skall då den förändras även förändra belastningen av
aktiviteten. Frågan är hur prestationsberoende kostnaderna förhåller sig till olika akti-
viteter och dess kostnadsdrivare. Försvinner den prestationsberoende kostnaden när
nyttjandet av en aktivitet går ner? För att diskutera detta väljs de aktiviteter som har
den största andelen prestationsberoende kostnader som exempel.

Aktivitet ’Annonsera’: Kostnaderna i aktiviteten ’Annonsera’ består till drygt 60% av
prestationsberoende kostnader. På TIS arbetar en anställd med annonseringen. De
övriga kostnaderna kommer från framtagningen av annonser, som sker med stöd av
reklambyråer, och själva annonskostnaden. Som kostnadsdrivare för aktiviteten har i
studien valts kunder i Sverige. Färre kunder skulle dock förmodligen inte minska
användandet av denna aktivitet. Med denna kostnadsdrivare minskar inte prestations-
beroende kostnader då kostnadsdrivaren minskar.
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Med kostnadsdrivare antal annonser eller antal annonskampanjer blir situationen en
annan. Ett minskat antal annonser medför minskade kostnader för de medier TIS
annonserar i. Dock påverkar denna minskning inte kostnaden för framtagning av
annonser, då denna måste göras fort en annons skall in i en tidning. En minskning av
antalet annonskampanjer ger däremot en minskning av aktivitetens samtliga presta-
tionsberoende kostnader. Med denna kostnadsdrivare kommer aktivitetskostnaden
komma att sjunka med hela den prestationsberoende kostnaden, då mängden kostnads-
drivare som nyttjas minskar. Antalet annonskampanjer är en kostnadsdrivare av typ 1
(se avsnitt 3.4.3).

Vidare riktar sig aktiviteten ’Annonsering’ oftast mot hela grupper av kunder. För att
kunna följa upp annonseringskostnaden på enskilda kunder, måste den fördelas mellan
olika kunder. Fördelade prestationsberoende kostnader minskar inte med automatik, då
kunden inte ensam orsakar denna kostnad. Det blir inte intressant att analysera presta-
tionsberoende kostnader på lägre nivå än den nivå där aktiviteten inte fördelas mellan
olika kunder, i detta fall den kundgrupp som annonseringen riktar sig mot.

Aktivitet ’Marknadsföra via trycksaker’: Aktiviteten består till drygt 70% av pre-
stationsberoende kostnader. Dessa kostnader kommer sig av framtagning av material,
tryckning av material samt utskick av trycksaker. Kostnadsdrivare till aktiviteten
utgörs av antal kunder. För en kortsiktig bedömning är kostnadsdrivaren relevant för
prestationsberoende kostnader om huvuddelen av kostnaderna utgörs av de två senare
delaktiviteterna, då kostnadsdrivaren antal kunder utgör en kostnadsdrivare av typ 2 i
Coopers & Kaplan (1998) typologi, den anger hur många aktiviteten utförs emot.
Kostnaderna för framtagningen av material uppstår då ett beslut tas om genomförande
av ett utskick, för beslut inom ramen för utskicket blir kostnaden fördelad. De presta-
tionsberoende kostnader minskar när aktiviteterna används färre gånger.

5.5.2. Kapacitetsberoende kostnader

Kostnaderna i de övriga marknadsaktiviteterna, förutom dem som nämnts ovan, domi-
neras alltså av kapacitetsberoende kostnader. Mestadels är det löner till de anställda på
marknadssidan.

Det är intressant att notera att många av de anställda delar sin tid mellan olika aktivi-
teter. Alla åtta som arbetar i aktiviteten ’Besöka kunder’, alltså de som bedriver ren-
odlade försäljningsaktiviteter, är verksamma i mellan fyra och åtta andra aktiviteter per
person. Bland dessa andra aktiviteter finns både ’Sköta teknisk service’ och ’Hantera
övriga marknadsaktiviteter’, negativa aktiviteter i ABM-termer (Ask & Ax, 1995). Om
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dessa övriga aktiviteter kunde minskas i omfattning, skulle det alltså bli mer tid över
till att bedriva renodlat försäljningsarbete.

Detta betyder att det med stor sannolikhet kan finnas ett alternativt värde för dessa
kapacitetsberoende kostnader för aktiviteterna, och det kan därför vara effektivt även i
det korta perspektivet att rationalisera i dessa aktiviteter. Det bör här påpekas att reso-
nemanget som förs är renodlat kostnadsfokuserat. Att minska antalet reklamationer
och behovet av service från kunderna ger naturligtvis ytterligare positiva effekter om
behovet av dessa negativa aktiviteter minskar. Detta gäller om minskningen i nyttjan-
det av aktiviteter beror på att produkterna håller bättre. Däremot kan det ge allvarliga
effekter om nivån på servicen dras ner utan att behovet har minskat.

5.5.3. Investeringar och goda kostnader

I ABC-studien vid TIS har inga nedlagda kostnader fördelats till aktiviteterna. Vidare
har inga aktiviteter ansetts vara investeringar för framtiden.

De flesta av aktiviteterna på marknadssidan utförs för att skapa intäkter i ett senare
skede, exempelvis ’Besöka kunder’, ’Marknadsföra via trycksaker’ och ’Arrangera
kundträffar’. Framförallt ’Produktutveckla produkter’ är av tydlig investeringskarak-
tär. Det förefaller dock inte finnas något värde med att se dessa som investeringar för
TIS, då aktiviteten utförs löpande och det är förenat med stora svårigheter att kunna
mäta intäkterna av de olika investeringarna. Marie-Louise uppger att de inte har för
vana att registrera något av det som sker i verksamheten som investeringar, utan detta
bokförs som periodkostnader. Kostnaden för administrationen av att hantera dessa
aktiviteter som investeringar istället för löpande kostnader har bedömts som större än
informationsvärdet.

Däremot är min bedömning att det bör finnas ett värde i att se ovan nämnda aktiviteter
som möjliga ’goda kostnader’. Genom att på detta sätt skilja framåtriktade och försälj-
ningsstödjande aktiviteter från andra aktiviteter, som krävs för att sköta det operativa
arbetet med försäljningar, kan bättre analyser av kostnaderna göras. Om kostnaderna
för att sköta det operativa arbetet kring orderhantering och produktservice ökar, bör
detta leda till att kundrelationen granskas för att se varför det kostar mer. Kostnads-
granskningen är inte lika nödvändig då försäljningsstödjande aktiviteter ökar. Detta
bör istället analyseras med avseende på om de ökade satsningarna på vissa kunder kan
motiveras av vad TIS förväntar sig av dessa kunder i framtiden.
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5.6. KUNDRELATERADE KOSTNADER EFTER PORTERS VÄRDE-
KEDJA

I figuren nedan görs en sammanställning över de olika aktiviteternas inplacering i
värdekedjan enligt avsnitt 3.7 för de aktiviteter som kopplats till kund som objekt i
avsnitt 5.2.

Figur 14: Kundrelaterade aktiviteterna i TIS

Det torde inte vara någon överraskning att de aktiviteter som kan fördelas orsaksbase-
rat till kund främst finns inom de strategiska aktiviteterna marknadsföring och service.
Dessa aktiviteter har en direkt koppling till kunden. Vi kan dock se att det finns gott
om aktiviteter som kan spåras till kund även utanför dessa två strategiska aktiviteter.

5.7. REFLEKTION ÖVER ANALYSEN AV ABC-STUDIEN

Användandet av kund som objekt i studien skapade en medvetenhet om hur olika
kunder kan påverka TIS kostnader i olika omfattning. Det gjorde också att produkt-
kostnaderna kan antas ha bestämts på ett mer noggrant sätt.

Jag anser dock användandet av kunden som kostnadsbärare kunde ha utvecklats ännu
mer. Det gäller framförallt att TIS i sin övriga verksamhet arbetar med kunder gruppe-
rade i fler nivåer än vad som nyttjades i studien. Detta kunde både ha lett till utökade
analysmöjligheter av dessa kundgrupperingar, och ha lett till uppmärksammandet av
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mer rättvisande kostnadsdrivare och att aktiviteterna relaterats till mer specifika kun-
der. I studien tilldelades marknadskostnaderna nu i hög grad till svenska kunder via en
schablonmässig fördelningsnyckel. I stället kunde fördelningar gjorts till kundgrupper
och moderbolag.

De intervjuade uttrycker att de har haft nytta av den transparens av kostnadsmassan
som ABC-studien medförde. Denna nytta kunde dock ha varit än större om aktiviteter
som nu enbart relaterats till produkter även relaterats till kunder. Aktiviteterna ’Pro-
duktutveckla produkter’, ’Hantera övriga marknadsaktiviteter’ och ’Hantera kvalitets-
frågor’ har inte fördelats till kund. Kunden kan dock vara direkt orsakande av dessa
kostnader, vilket kunde analyserats enklare om en fördelning till kund gjorts.

Andelen prestationsberoende kostnader är låg i TIS. I vissa aktiviteter kunde specifice-
randet av dessa kostnader dock underlättat analysen av aktiviteterna. Detta gäller fram-
förallt om kostnadsdrivarna som valts hade påvisat antalet gånger som aktiviteten
användes. Nu användes något missvisande kostnadsdrivare för vissa aktiviteter, vilket
gör att nyttan av att definiera prestationsberoende kostnader minskar.

TIS skulle kunna förbättra sin redovisning genom att notera sin produktutvecklingsak-
tivitet, och andra framåtriktade aktiviteters kostnader, som ’goda kostnader’. Möjligen
skulle kunder som initierar exempelvis många produktutvecklingsprojekt kunna
komma att värderas annorlunda om produktutvecklingen relaterades till de kunder som
initierade dem.
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6. KALKYLER FÖR KUNDRELATERADE BESLUT
Detta kapitel inleds med en kort redogörelse för kalkyler och redovisningens möjlig-
heter att utgöra informationskälla till kalkylerna. Därefter kommer olika kundrelate-
rade handlingssituationer att presenteras, sedan förs en diskussion om hur modellen
som presenterats i avsnitt 3.6 kan stödja kalkyleringen i dessa situationer.

”Produktkalkylering är ett hjälpmedel för beslutsfattare på olika håll i företaget.”
(Frenckner & Samuelson, 1984, s 40). Att stödja utvecklandet av kalkylmetoder är mot
bakgrund av citatet en fråga om att kunna identifiera vilka situationer beslutsfattare
anser vara relevanta och sammanställa information för beslutet. Frenckner och
Samuelson (1984) definierar kalkylens uppgift som att påvisa de relevanta och mät-

bara ekonomiska konsekvenserna för olika handlingssituationer.

Kalkylen skall alltså vara ett hjälpmedel i företagets styrning. Värdet i den interna
redovisningen och dess upplysningsuppgift, att den skall stödja kalkyleringen (se
avsnitt 3.1). En diskussion om hur redovisningsinformation kan stödja kalkylering är
därför viktigt för att kunna påvisa nytta av modeller för redovisningen.

Värdet av att göra kalkyler måste ställas mot vad det kostar att ta fram dem. Kalkyler
kan göras rutinmässigt eller utvecklas för en enskild situation. Att göra kalkyler för
varje enskild situation är resurskrävande, därför används ofta kalkylmallar. Kalkyl-
mallar kan också utarbetas på grund av att ledningen har önskemål om att kalkyler-
ingen skall utföras på liknande sätt för liknande situationer, exempelvis vid prissätt-
ning.

Att arbeta med kalkylmallar minskar dock möjligheten att ha ändamålsenliga kalkyler
för varje beslut. Westelius & Westelius (1990) hävdar att detta kan leda till att kalkyler
anses dåliga. De har intervjuat 20 användare av kalkylinformation inom en produk-
tionsenhet. De flesta ansåg att de borde kunna ha nytta av kalkyler, men de tyckte
också att det fanns problem med de kalkyler som det egna företaget använde.

Diskussionen i detta kapitel syftar till att bredda perspektivet på kalkylers användbar-
het genom att föra fram kund som relevant kalkylobjekt, och påvisa hur användning av
modellerna från kapitel 3 kan bidra till att göra ändamålsenliga kalkyler. Det löser
dock inga problem med att företag ibland måste använda en typ av kalkyler, problemet
med kalkylmallar kvarstår. Från Westelius & Westelius (1990) framgår att vissa
användare av kalkyler hade direkt motstridiga åsikter om hur saker skulle göras, något
som torde vara svårt att lösa via val av en ny kalkylmall.
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6.1. INTERNREDOVISNINGENS BETYDELSE FÖR KALKYLERINGEN

Redovisningen bör utformas så att den innehåller information som gör det möjligt att
ställa upp de kalkyler som anses önskvärda. Det kan vara svårt att veta vilka kalkyler
som användare vill ha, vilket är ett grundläggande problem med utformning av redo-
visningsdata för kalkylering. Enligt Mekanförbundet (1975) ställs i en flexibel verk-
samhet krav på fler typer av kalkyler, vilket motiverar att ha en större mängd informa-
tion lagrad i redovisningen. Utformningen av redovisningen kan inte utgå från annat
än en bedömning av vad som kan komma att krävas av den.

Ett annat generellt problem är förhållandet redovisning – förkalkyler. Information
hämtas från tidigare händelser, men kalkylen ställs upp för en annan, framtida hän-
delse. Det finns därmed en osäkerhet om liknande förhållanden kommer att råda vid
tillfället som redovisningsinformationen används för, vilket måste beaktas vid kalky-
leringstillfället. Ett närliggande problem med att utgå från redovisningen gäller vär-
deringen av de förbrukade resurserna. I redovisningen värderas kostnader efter histo-
riska eller aktuella (nukostnadsredovisning) uppgifter. Förkalkyler görs över framtida
händelser. Hänsyn bör tas till förväntningar om prisförändringar.

Detta medför att redovisningen sällan kan vara den enda informationskällan för för-
kalkyler. Redovisningen kan ge en bild av hur en liknande situation har utvecklat sig.
Informationen måste dock kompletteras med en bedömning av i vilken grad samma
förhållanden föreligger kring den situation som förkalkylen ställs upp inför. Problemet
är dock inte så stort när en beslutsfattare är medveten om det. En rationell besluts-
fattare söker den information som anses vara relevant, men är också medveten om att
det finns osäkerheter i beslutsunderlaget från redovisningen.

Värre är om denna beslutsfattare tror att samma förutsättningar föreligger. Ett exem-
pel: Ett företag föreslår ett pris på en produkt, grundat på erfarenheten att den aktuella
kunden vanligtvis inte behöver service från oss. Från företaget vill de inte ägna kraft
och möda åt att reglera servicenivå i avtalstext, utan litar på erfarenheten från tidigare
köp. Företaget kan då drabbas av extra kostnader, om köparens servicebehov ökat på
grund av att de förändrat sin produktion eller anställt ny personal. Detta har anknyt-
ning till problemet som kort nämndes i kapitel 1, om att kundkalkyler kräver antag-
anden om vad köparen kommer att kräva och hur denne agerar (Buehlmann & Ortman,
1988). Ett företag har inte samma kontroll över kalkylobjektet vid kundkalkyler som
vid produktkalkyler.
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På marknader där företagens representanter har en personlig kommunikation med sina
kunder skall förändringar hos kunden inte behöva överraska företaget. Om kommuni-
kationen är tillfredsställande skall företaget i förväg informeras om förändringar som
kan påverka kostnader för att sälja till kunden. Praktiskt kan detta naturligtvis ändå
vara ett problem.

6.2. HANDLINGSSITUATIONER

Det finns oändligt många handlingssituationer i ett företag, och det vore ogörligt att
beskriva dem alla. Nedan presenteras en övergripande taxonomi över handlingssitua-
tioner där kalkyler kan antas vara relevanta. Dessa jämförs och relateras sedan till
andra författares indelningar av olika handlingssituationer. De refererade författare har
mestadels diskuterat produktkalkylering. Värdet med ett kundfokus i dessa handlings-
situationerna motiveras nedan samt i avsnitt 6.2.1-6.2.4. Där redogörs också för
utgångspunkterna för informationskrav för uppställande av kalkyler inför de olika
handlingssituationerna.

Taxonomin utgörs av följande fyra handlingssituationerna:

♦ Prissättning
Underlag för förhandlingar och fastställande av prislistor på kort och lång sikt.

♦ Operativ analys
Hur kan förädlingsprocessen effektiviseras?

♦ Strategisk analys
Vilken inriktning bör ett företag ha, av extra intresse är vilka kunder/typer av kun-
der ett företag bör arbeta med?

♦ Ansvarstilldelning
Vilka kostnader bör beaktas när ekonomiskt ansvar följs upp.

Cooper & Kaplan (1998) anger en skiljelinjen mellan operativ och strategisk analys.
Information kring kostnader kan behöva skiljas åt beroende på uppgiften är att effekti-
visera eller rationalisera bort aktiviteter ur verksamheten (operativ analys) eller att
välja vilka produkter eller kunder vi skall arbeta (strategisk analys). Cooper & Kaplan
(1998) och Eriksson & Åsberg (1994) har framhållit att företag kan bli tvungna att
avstå från att upprätthålla kundrelationer på grund av att de är för dyra.

Prissättningsbeslut utgör en specifik handlingssituation som ofta anges som intressant
när användningsområden för kalkyler diskuteras (Frenckner & Samuelson, 1984;
Cooper & Kaplan, 1998). Varje prissättning involverar en kund eller en marknad,
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antingen aktivt i en förhandling eller mer passivt som målgrupp för prissättningen.
Ansvarstilldelning är en klassisk funktion, som bland annat behandlas i Anthony &
Govindarajan (1995). Kalkyleringsinformationen används för att utvärdera det finansi-
ella resultatet av organisatoriska enheter.

Begreppet handlingssituation har hämtats från Frenckner & Samuelson (1984). Deras
uppdelning av handlingssituationer utgörs av prissättning, produkt- och metodval samt
uppföljning vilket följaktligen skiljer sig från den som valts i uppsatsen. Uppföljning
som handlingssituation används inte som handlingssituation i uppsatsen. Uppföljning
av kostnadsdata kan göras för att identifiera och dra lärdomar av var avvikelser från
det planerade har uppstått. Uppföljning har oftast olika högre syften än uppföljningen i
sig, det kan gälla förändrad prissättning, kundval eller metodval. Därför utgör inte
uppföljning någon egen handlingssituation i uppsatsen.

Prissättningsfrågor bör dock utgöra en handlingssituation då dessa frågor har en tydlig
koppling till kundrelationer enligt ovan. Operativ analys avser frågor liknande det
Frenckner & Samuelson (1984) avser med metodval, att försöka förbättra arbetssätt.
Produktval innebär val av vad som skall tillverkas. Detta innefattas i vad som avses
med strategisk analys när det gäller längre sikt. Benämningen strategisk analys väljs på
grund av att den inte kopplad till viss typ av objekt.

Ask & Ax (1997, s 62-63) har vid en större enkätundersökning till svenska industri-
företag (257 enkäter, svarsfrekvens 67,3%) bland annat ställt frågor om i vilka situa-
tioner kalkyler används. Svaren har resulterat i 21 olika situationer. Av dessa gäller
sex situationer metodval av olika slag eller kostnadskontroll, som omfattas av den ope-
rativa analysen i den föreslagna taxonomin. Prissättningen behandlas i tre olika situa-
tioner, internt, mot marknad och för order. Resultat- och lönsamhetsbedömning görs
enligt Ask & Ax (1997) för både kunder och produkter och både i uppföljnings- och
planeringssyfte. I studien resulterar detta i åtta olika situationer, som kan relateras till
den strategiska analysen. De handlingssituationer som föreslagits ovan innefattar följ-
aktligen 17 av de 21 kalkylsituationer som presenterades i Ask & Ax (1997).

De fyra situationer enligt Ask & Ax (1997) som ej nämnts är lagervärdering, två typer
av investeringskalkyler samt budgetering. Värderings-, budgeterings- och investerings-
frågor ligger utanför uppsatsens problemområde.  Detta innebär att modellerna från
kapitel 3 ej har diskuterats i anslutning till dessa situationer, men det innebär inte att
resultaten från studien inte kan vara av värde för bedömningar i dessa situationer.
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Det kan noteras att ansvarstilldelning inte utgör någon kalkylsituation enligt samman-
ställningen i Ask & Ax (1997). Anledningen till detta kan vara att resultatet för olika
kalkylobjekt används som underlag för ekonomisk utvärdering. Detta skulle innebära
att ansvarstilldelning inte anses kräva speciella kalkyler, utan att den kostnadsinfor-
mation som sammanställs för andra situationer är tillräcklig. I uppsatsen behandlas
dock ansvarstilldelning som en egen handlingssituation på grund av den speciella vikt
som bör läggas vid att studera vilka kostnader som är påverkbara (se vidare avsnitt
6.2.4 och 6.3.4).

Nedan följer en närmare presentation av handlingssituationerna, deras relevans för en
kundorientering samt de informationskrav som ställs i samband med dem.

6.2.1. Prissättning

Ett av produktkalkylens klassiska syften är att utgöra ett av handlingsunderlagen för
prissättning (Frenckner & Samuelsson, 1984). Företags kostnader för att hantera kun-
der differentieras idag allt mer mellan olika kunder (Moriarty m fl, 1987; Myer 1989).
Detta medför ett behov av att analysera den enskilde kundens köpobjekt, med hänsyn
till kundunika förhållanden vid prisförhandlingar. Att kundrelaterade kalkyler behövs
för prissättning har föreslagits av exempelvis Pirttilä & Hautaniemi (1995).

Frågan om vad som bör utgöra kostnadsunderlag för prissättning är väl debatterad.
Praktiker och företagsekonomer har främst förespråkat en självkostnadskalkyl som
utgångspunkt för prissättningen, medan det från de klassiska nationalekonomernas
teorier framgår att marginalkostnaden för en transaktion bör utgöra utgångspunkt.
Frenckner & Samuelson (1984) sammanfattar debatten med att det på längre sikt krävs
full kostnadstäckning för företagets kostnader, och att detta medfört att självkostnads-
kalkylen etablerats av de flesta. Bidragskalkylen, som kan ses som en approximation
för marginalkostnaden för kortare tidshorisonter, kan dock vara ett viktigt underlag för
prissättning vid tuff priskonkurrens och på kortare sikt (när hänsyn måste tas till
sviktande orderingång). 

Frenckner & Samuelson (1984) påtalar vikten för företag att vinna en acceptans för sin
prissättningspolitik. Av detta skäl är det viktigt att ha trovärdiga underlag som inte
förändras för kraftigt från gång till gång. Wikström m fl (1992) hävdar att prissätt-
ningen vid transaktioner mellan företag som arbetar nära varandra blir speciell. Pris-
sättningen bör där ses som en fördelning av det gemensamt skapade värdet mellan
parterna. I detta arbete torde ett rättvisande kostnadsunderlag vara viktigt som indika-
tion på vilken resursinsats det säljande företaget gjort.
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Det bör även vara värdefullt att kunna visa vad som orsakat kostnaderna för den pro-
dukt som erbjuds en kund. Prisförhandlingar kan underlättas av att kunna visa att
företagets kostnader kommer från aktiviteter som motiveras av vad kunden vill ha.

6.2.2. Operativ analys

Gouillart & Sturdivant (1994), Hedberg m fl (1994) och Hammarkvist m fl (1982) med
flera påtalar att det blir allt viktigare att företag har en utvecklad kommunikation med
sina kunder. Det finns ofta möjlighet att effektivisera utbytet mellan företag inom eta-
blerade relationer, vilket dock kräver kommunikation mellan företagen.

Analys av resursförbrukning av interaktion med kund kan göras såväl internt inom
företaget som gemensamt med motparten. Kaplan & Coopers (1998) framhåller vikten
och ibland även nödvändigheten i att involvera kunder i effektiviseringsarbetet, då det
ofta är deras beteende som bestämmer företagets kostnadsnivå. Även i de fall ett före-
tag kan effektivisera sina utbytesrutiner utan deltagande av kunden, kan det vara vär-
defullt att informera motparten om vilka effektiviseringsåtgärder som vidtas och var-
för. Detta kan vara viktigt för få en förståelse hos kunden för det ändrade beteende
som följer av effektiviseringen. Det torde vara svårt att förändra de kundrelaterade
kostnaderna utan att det resulterar i förändrat beteende gentemot kunden.

Cooper & Yoshikawa (1994) diskuterar interorganisatorisk styrning, vilket innebär
etablerande av rutiner för att söka effektivisering i produktutbytet i allmänhet. Förfat-
tarna har hämtat idén till uttrycket från en fallstudie om en leverantörskedja inom bil-
industrin i Japan. Bilföretaget är storkund och har stark influens på prissättningen i
hela leverantörskedjan via sin maktposition och tillämpning av målkostnadskalkyle-
ring. Leverantörerna ges dock möjlighet att diskutera kraven och gemensamma försök
till effektivisering görs genom studier av funktionalitet kontra kostnad för olika delar
av produktutbytet. Lamming (1993, s 215) lyfter fram att detta kan vara ett rationellt
beteende, då det blir viktigt att partners i svåra tider har kraft att ”... preventing the
effects of recession from causing lasting damage (e.g. to R&D abilities).” Lamming
(1993) utgår ifrån en nätverksansats, där partners ofta förutsätts besitta kompetens som
är väsentlig för det egna företagets konkurrenskraft.

Lamming (1993), Christopher (1998) och Hansen m fl (1999) ser just kostnadsinfor-
mation som en väsentlig del av underlaget för gemensamt effektiviserande av utbyte
mellan företag. Christopher (1998) och Hansen m fl (1999) använder uttrycket ‘open
book accounting’ för delning av kostnads- och vinstinformation.
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De flesta affärsrelationer inom den industriella sektorn ingår i ett nätverk av affärs-
relationer som påverkar varandra (Håkansson, 1982). Lamming (1993) framhäver
vikten av att göra en avvägning mellan att förmedla information till kunder för att öka
effektivitet och att se till att inte hemlig information sprids. Detta har betydelse för
vilken kostnadsinformation som bör förmedlas till kunder. Utgångspunkten bör vara
att den information som förmedlas gäller aktuell kund och ingen annan. Aktiviteter
eller resurser som utförs eller används mot olika kunder kan därmed bli ett problem.
Det är viktigt att överväga vem som skall veta vad.

Det finns naturligtvis även risker med att dela information med sina partners. Från en
av förstudieintervjuerna noterades följande uttalande:

”Vi har ihop med [företaget xx] börjat jobba med öppna kalkyler. Där vi förut kunde säga att

den här produkten kommer att kosta x kronor, så vill dom idag veta exakt hur vår kalkyl ser ut.

Vad är lön, vad är material, och det är mycket diskussioner om detta, på gott och på  ont. Vi

ser väl att vi tvingas in till öppenhet, men får inte motsvarande öppenhet från dom. Det är mer

ett maktspråk idag, istället för öppenhet från båda håll. ... jag tror att de mer använder det

[informationen från kalkylerna] i konkurrenssyfte, att trycka på oss och spela ut oss mot våra

konkurrenter.”

Det finns en risk för att krav på öppna kalkyler är mer i förhandlingssyfte än för att
försöka effektivisera utbytet i relationen. Denna risk har naturligtvis en inverkan på
vilken kostnadsinformation som sprids. Viljan från ett företag att göra informationen
tydlig och lättillgänglig torde minska då det råder en uppfattning enligt citatet ovan.
Detta har även uppmärksammats av Nilsson (1998), som har gjort en fallstudie på en
underleverantör i fordonsbranschen. Där noterades att försäljningscheferna var posi-
tiva till att ge kostnadsdata till kunden, men VD var mer kritisk till detta.

Vilken information som kan/bör förmedlas till kunder är situationsspecifikt och torde
bland annat bero av maktförhållanden, grad av förtroende och konkurrenstäthet på
marknaden. Kalkyleringen underlättas om det går att dela med sig av all den relevanta
kostnadsinformationen, utan begränsningar. Samma kalkyler kan användas både inom
företaget och i kontakter med kunder.

Den operativa analysen har en koppling till den problematik som diskuteras inom
transaktionskostnadsteorin (Coase, 1937; Williamson, 1975). Inom teorin diskuteras
hur kostnader för samordning och administration av utbyte påverkas av olika organi-
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sationsalternativ. För att kunna ta ställning till dessa frågor i praktisk tillämpning krävs
bland annat information om vilka aktiviteter olika organisationsalternativ orsakar. Den
operativa analysen kan i detta fall leda till att ett företags verksamhet, och därmed
företagets del av värdekedjan, kan förändras. Den operativa analysen kan följaktligen
resultera i strategiska förändringar.

6.2.3. Strategisk analys

Kostar kunden för mycket? Det kan vara nödvändigt att sluta sälja till vissa kunder om
dessa ej kan förmås betala motsvarande vad de kostar företaget. Litteraturen kring
aktivitetsbaserad kalkylering har påvisat flera exempel där detta har blivit en aktuell
fråga. Ett av de mest kända är Kanthal (Kaplan, 1989a och 1989b). Även i fallföretaget
som beskrivs i Eriksson & Åsberg (1994) får man anledning att ställa sig frågan om
man har råd att ha kvar vissa kunder.

Kaplan & Cooper (1998) påtalar att det naturligtvis är nödvändigt att analysera kun-
dens totala inverkan innan en kundrelation avslutas. Företagets  finansiella resultatet
av kundrelationen är viktigt att beakta. Axelsson (1996, s 275) föreslår dessutom att
kundens betydelse för utvecklingsarbeten, informationsgivning, som referens (mark-
nadsföringsvärde) samt som ’brohuvud’ till annan marknad eller kund bör beaktas.
Kundrelationer kan därtill utvecklas över tid, det krävs ofta investeringar i relationer
för att få dem att utvecklas och bli ekonomiskt bärande (Cooper & Kaplan, 1998).

Värdet av en viss kund påverkas av hur företagets situation är och av tidsaspekten.
Vilka kostnader försvinner om vi avslutar kundrelationen? Vilka resurser frigörs för
alternativ användning? Vad har vi för alternativ användning av dessa resurser? En
kostsam kund kan vara lönsam att behålla i det korta perspektivet om företaget inte har
alternativ användning för de resurser som skulle frigöras om kundrelationen avsluta-
des. De strategiska besluten kan därav behöva anpassas i tiden av operativa, kortsiktiga
skäl.

6.2.4. Ansvarstilldelning

Myer (1989) och Axelsson (1996) har föreslagit att ansvaret för kunder eller kund-
grupper koncentreras till organisatorisk enheter, och inte sprids ut på för många funk-
tionsansvariga. Detta görs för att samla kunskapen om kunder, vilket ökar möjligheten
att bättre kunna vårda relationerna samt identifiera utvecklings- och effektiviserings-
möjligheter.
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Myer (1989) för även fram möjligheten att tydliggöra funktionen som kundansvarig
genom att göra resultatuppföljning på kunder. ”... creating and empowering teams for
customer management is not enough. The head office’s tougher task is to assess team
perfomance and reward good performers on the basis of gains made in customer return
on assets performance, not on revenue or gross margin” (Myer 1989, s 7). Myer avser
att mäta avkastningen på de tillgångar som knyts upp i lager och fordringar gentemot
viss kund, och använda detta för utvärdering av ansvariga för kunder.

Det kan dock vara problematiskt att styra med finansiella mått. Finansiell styrning kan
leda till en kortsiktig fokusering på det ekonomiska resultatet och därmed en nedpri-
oritering av de mer långsiktiga utvecklingsinsatserna. Med ansvar för all kapitalbind-
ning och mål uttryckta i räntabilitetsmått är visserligen styrningen långsiktig i bemär-
kelsen att ansvarig för en kundrelation får ta del av resultatet från de långsiktiga sats-
ningar som görs. Dock kan en ansvarig välja att försöka optimera sin avkastning i det
korta perspektivet, och sedan lämna sin position. Det är ett av de problem som kan
motverkas genom att arbeta med det balanserade styrkortet (se Kaplan & Norton,
1996; Olve m fl, 1999). Denna fråga knyter an till det ovan diskuterade om vad kun-
den betyder utöver de finansiella flödena, se avsnitt 6.2.3.

Det kan organisatoriskt sett vara problematiskt att koppla utvärdering av interna funk-
tioner till utvärdering av kunder. Enligt Gummesson (1995) så är kundrelationerna och
marknadsföringen numera något som påverkas av många funktioner inom företaget
och av personer och förhållanden utanför företaget. Gummesson (1995, s 69) hävdar
bland annat att ”Problemet när marknadsföringen misslyckas i företag är ofta inte
marknadsavdelningen och dess specialister, utan marknadsfunktionen som helhet och
dess integrering med andra funktioner”. Företagets organisation skall vara helt kund-
orienterad för att möjliggöra en formell beslutsrätt över all intern påverkan på kunden,
vilket torde vara mycket ovanligt.

Trots denna problematik är finansiella mått ofta en relevant del av informationsunder-
laget för utvärdering av interna funktioner. Exempelvis knyter detta an till Kaplan &
Nortons (1996) diskussion om det nödvändiga i att knyta ekonomisk belöning till det
balanserade styrkortet, vilket innehåller finansiell utvärdering som en av de viktiga
beståndsdelarna.

När kostnader fastställs för finansiell utvärdering är det viktigt att beakta vilka kostna-
der är påverkbara kostnader för den ansvariga (Anthony & Govindarajan, 1995). Det
kan vara lämpligt att belasta en ansvariga för kostnader de ej kan påverka, för att öka
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medvetenheten om den totala kostnaden för en verksamhet. Dock, att inte kunna
påverka de kostnader som styr utvärderingen kan dock vara frustrerande vilket har lett
till att icke påverkbara kostnader oftast inte fördelas till ansvariga.

6.3. KALKYLERING INFÖR KUNDRELATERADE HANDLINGSSITUA-
TIONER

I följande avsnitt kommer de föreslagna begreppen från kapitel 3 att diskuteras utifrån
vilken information de kan bidra till då kalkyler ställs upp inför de kundrelaterade
handlingssituationerna enligt avsnitt 6.2.

6.3.1. Prissättning

Prissättningssituationen behandlas olika beroende på om det finns en lång eller kort
tidshorisont på beslutet. I avsnitt 6.2.1 argumenteras för att det normala är ett långt
tidsperspektiv. Kostnaden som bör vara relevant kan approximeras i en förkalkyl
genom bestämning av självkostnad. I självkostnaden ingår alla företagets kostnader.
Underlag från kalkylen kan hämtas från redovisningen. Enligt avsnitt 3.6 bestäms
självkostnaden av de kostnader som fördelats på köpande kund och kostnader som för-
delats på produkterna som köps. Dessutom görs schablonmässigs tilldelning av kost-
nader för uppehållande av företagets kapacitet. Nedan diskuteras aspekter som bör
beaktas när självkostnaden fastställs för att utgöra informationsunderlag inför prissätt-
ning.

I de fall som gemensam planering och utveckling är en del av kommunikationen inom
kundrelationen, bör kostnader för avvikelser från den gemensamma planeringen
påverka prissättningen. Planeringen utförs ofta för att minska osäkerheten för företa-
get. Kunden kan kräva ett lägre pris på de produkter som denna köper för att gå med
på att genomföra planeringen. Planeringen i sig är dock inte värt något för företaget
om inte planerna fullföljs. Detta medför att kostnaden för kapacitet som uppehållits för
kund och som ej använts bör påverka självkostnaden för denna kund. Kostnaden för
kapaciteten utgörs av fördelade prestationsberoendekostnader samt kapacitetskostna-
der och nedlagda kostnader som inte kunnat omfördelas till andra verksamheter.

Nedlagda kostnader för tillgångar som är specifika kan inte omdisponeras eller säljas.
Då denna möjlighet att undvika kostnaden inte finns är det större risk för att dessa
kostnader skall drabba företaget relativt de övriga kostnadstyperna. De är också speci-
ella i att de uppkommer på grund av tidigare utförda, investerade aktiviteter. För att
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undvika risken att inte få täckning för kostnader av investerade resurser kan det i vissa
fall vara tillrådligt att försöka ta betalt separat av kunder för dessa aktiviteter. Detta
gäller främst utvecklingsarbete. I en av problemformuleringsintervjuerna nämndes att
kostnaden för utvecklingsarbete för en av kunderna ofta delfinansierades av kunden.
Detta kan ses som finansiering från kunden av företagets utvecklingsarbete, men också
som en separat transaktion där produkten utgörs av resultatet av planeringsarbetet.

Aktiviteter som leder till ’goda kostnader’ bör ägnas särskild uppmärksamhet vid
bestämmande av självkostnaden inför prissättning. Dessa aktiviteter kan utföras
gentemot viss kund men skapa tillgångar som är värdefulla för företaget på fler sätt än
vid hanteringen av den ursprungliga kunden. Att låta dessa kostnader ingå i underlaget
för prissättning innebär en ambition att få kunden att finansiera en större del av företa-
gets utveckling än vad som kommer denna kund tillgodo. Det kan vara  värdefullt att
synliggöra dessa kostnader i det interna beslutsunderlaget och därmed kunna omför-
dela dem till andra kunder om ambitionen inte är att låta viss kund betala utvecklings-
arbetet.

Hittills har självkostnaden som underlag för prissättningen diskuterats. Kostnads-
informationen bör struktureras för att även möjliggöra analyser inför prissättning med
kortare tidsperspektiv. Detta stöds av att kategorisera kostnader efter om de är presta-
tionsberoende, kapacitetsberoende eller nedlagda. Vid bestämning av särkostnader
skall alltid ofördelade prestationsberoende kostnader vara en del av kalkylen, eftersom
dessa anskaffas för att tillse kundens behov.

Kapacitetsberoende kostnader kan vara särkostnader beroende på tidshorisont. Gäller
prissättningen ett längre åtagande, som påverkar prisnivån på några månaders sikt, kan
det finnas kapacitetsberoende kostnader som går att minska. Även resurser som orsa-
kar nedlagda kostnader kan på längre sikt få alternativ användning och bör då inklu-
deras. Dessa frågeställningar blir dock relevanta först när företaget saknar full syssel-
sättning eller när resurserna inte kan omdisponeras till annan verksamhet. När order-
tillgången är god bör resurserna som ger kapacitetsberoende och nedlagda kostnader
värderas efter vad de kan används till istället för till det aktuella beslutsobjektet. Detta
kan benämnas det alternativa värdet (Frenckner & Samuelsson, 1984, s 79).

En förkalkyl kan stödja motiverandet av ett pris genom att kostnader för de aktiviteter
som krävs för uppfyllandet av kundens krav förevisas vid förhandling. ABC-kalky-
leringen har hävdats vara värdefull ur denna aspekt (Cooper & Kaplan, 1991). Aktivi-
tetskostnader kan även vara stöd vid prisförhandlingar då en kund har önskemål om
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tilläggstjänster som skall ingå i försäljningen. Bedömning av tillkommande kostnader
kräver dock även uppgifter om hur stor andel som är tillkommande prestationsbero-
ende kostnader samt nyttjandegrad för aktiviteter. Detta för att se den egentliga kost-
nadsökningen av tilläggstjänsterna och inte bara den långsiktigt bestämda kostnaden
för aktiviteten.

Problem kan uppstå vid prissättning mot segmenterade marknader, där företag inte
följer upp enskilda köpares beteende. Det kan då finnas kunder som inte nyttjar tjäns-
ter från företaget i samma grad som den ’genomsnittlige’ köparen i det segment som
kunden tillhör. Dessa kommer att få prisförslag som grundar sig på kostnader av fler
aktiviteter än vad denne nyttjar. Detta problem kan bara åtgärdas via de formella
informationssystemen genom att följa upp kostnader för varje kund.

6.3.2. Operativ analys

Med den operativa analysen avses försök att sänka kostnaderna för att tillse kundens
behov. Detta arbete kan stödjas av efterkalkyler för att analysera flöden i och mellan
företagen. Här finns det största värdet med den transparens av kostnaderna som fast-
ställandet av aktivitetskostnader medger. En transparent efterkalkyl kan vara en viktig
del av ett rationaliseringsarbete.

Den uppdelning av kostnadsinformation som föreslås i uppsatsen är relevant för vad
som behöver göras för att uppnå kostnadsminskningar av vid rationaliseringsarbete.
Prestationsberoende kostnader försvinner med automatik, medan kapacitetsberoende
kostnader kräver en aktiv handling för att upphöra. Nedlagda kostnader försvinner
enbart om alternativ användning av resurser som orsakar kostnaderna föreligger.

Uppgift om icke nyttjad kapacitet för en aktivitet vara nyttig information genom att
värdet av att en god planering av flödet mellan företagen tydliggörs. Det kan även vara
mindre relevant att minska nyttjandet av denna aktivitet på kort sikt, om kostnaden för
icke nyttjad kapacitet är hög och svår att minska. Detta gäller aktiviteter som nyttjar
resurser som ger kapacitetsberoende kostnader eller nedlagda kostnader. Ett exempel
på kapacitetsberoende kostnad: En expert är anställd för att stödja vid affärer med
vissa kunder, vilket ger en kapacitetsberoende kostnad. Är efterfrågan från dessa kun-
der oregelbunden kan det vara ett alternativ att anlita en av konsultfirma för denna
expertiskunskap. Detta medför att en kapacitetsberoende kostnad omvandlas till en
prestationsberoende kostnad.
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Aktiviteter vars kostnader kan vara ’goda kostnader’ kan ge värde i andra kundrela-
tioner och för företagets framtida utveckling. Dessa bör inte drabbas av en allmän
rationaliseringsyra.

6.3.3. Strategisk analys

Den strategiska analysen behandlar frågan om vilka kunder företaget skall bearbeta.
Denna fråga gäller mestadels långsiktiga val, då uppsatsens utgångspunkt är att disku-
tera verksamheter främst som bygger på långsiktiga kundrelationer. Utvärderingskri-
teriet blir att jämföra den långsiktiga särkostnaden med det som kunden bidrar med till
företaget. Förväntningar på hur kundrelationen kan utvecklas måste också beaktas i
analysen.

Den strategiska analysen måste även beakta företagets aktuella kundstruktur och intjä-
ningsförmåga. Företag kan vara lönsamma genom att vissa kunder betalar den lång-
siktiga särkostnad de orsakar och väl det, samtidigt som vissa kunder inte täcker själv-
kostnaden för de produkter de köper. De olönsamma kunderna kan ändå bidra till
företagets vinst genom att de täcker den kortfristiga särkostnaden och ger ett bidrag till
samkostnaden. Detta kan vara en konsekvens av att resurserna som ger kapacitetsbero-
ende och nedlagda kostnader inte ens på längre sikt kan minskas. Exempel på resurser
som är svåra att minska proportionerligt i det långa perspektivet är utvecklingsarbete
eller försäljnings- och distributionsorganisation. I det fortsatta resonemanget förutsätts
dock att kunder skall täcka sin långsiktiga särkostnad.

Den strategiska analysen gäller både kunder som företaget vill börja satsa på eller
vidareutveckla relationen med och kunder som misstänks vara för dyra. En förkalkyl
inför diskussion eller beslut angående nysatsning på kunder kan ha stöd av redovis-
ningen, främst via information kring företagets andra kunder av liknande storlek eller
samma bransch. Försäljningsvolymer och vinstmarginaler mot liknande kunder kan
vara intressanta underlag. Därtill kan lärdomar dras kring vilka resursinsatser som kan
krävas för uppbyggnad av en kundrelation. Detta sker genom att studera vilka resurser
som krävts när relationer med andra, potentiella kunder utvecklats. Omfattningen av
’goda kostnader’ är också av intresse.

Vid efterkalkyler över avkastningen i viktiga kundrelationer får ’goda kostnader’ sin
viktigaste roll. En olönsam kund som bidrar till att utvecklingsprojekt startas och som
medför lärdomar för företagets personal vid samarbetet, kan i själva verket vara
mycket viktig för verksamheten. Självfallet krävs det att de goda kostnaderna leder
någonstans för verksamheten i övrigt och inte bara resulterar i relationsspecifika till-
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gångar. De goda kostnaderna kan dock ge en indikation på att detta måste studeras
innan en kund avvecklas.

Den strategiska analysen kan vara problematisk i de fall kostnadsuppföljningen inte
görs på varje enskild kund. Inom ett olönsamt marknadssegment kan det finnas många
olika typer av kunder som ger olika vinstmarginaler för företaget. Uppgifter om akti-
vitetskostnader vara värdefullt för att urskilja vilka kunder som medför att kundseg-
mentet blir olönsamt. De aktiviteter som förefaller bidra starkt till att marknadsseg-
mentet är olönsamt kan identifieras. De olönsamma kunderna kan sedan identifieras
genom att inhämta mer djupgående information om hur de dyra aktiviteterna fördelar
sig mellan kunderna i segmentet. Denna information måste hämtas utanför redovis-
ningssystemet, men detta bör vara mer kostnadseffektivt än att analysera lönsamheten
för varje enskild kund.

Begränsad kapacitet för företaget kan kräva att vissa delar av verksamheten prioriteras.
Det bör då vara rationellt i de flesta verksamheter att prioritera behoven från vissa
kunder, istället för att välja att tillverka vissa produkter. Om vissa produkter tas bort,
som gör att många kunder inte får sina krav tillgodosedda och därmed kan komma att
byta leverantör, är förmodligen större skada skedd än om företaget koncentrerar sig på
vissa kunder vars krav de klarar att uppfylla. Om detta påstående stämmer avgörs
bland annat av hur lätt produktionen kan ställas om mellan olika produkter och om
kunderna kräver helhetsleverantörer, men kan ändå vara värt att beakta.

6.3.4. Ansvarstilldelning

Att ge ekonomiskt ansvar och utvärdera ledare eller grupper på grundval av resultatet
av affärer med vissa kunder kan kompliceras av att kunder ligger utanför företagets
kontroll. Det kan noteras att säljare och andra kund/marknadsansvarige ofta har utvär-
derats efter hur mycket de har sålt och följaktligen varit beroende av hur kunden age-
rar. Steget till att även ansvara för vad kunden kostar företaget förefaller inte vara allt-
för långt.

Ansvaret för de interna aktiviteterna kan vara mer svårhanterade. Numera är ofta
kundrelationen något som påverkas av hela företagets verksamhet (Gummesson,
1996). Om resultatet av en kund påverkar lönen för en chef bör denna ha kontroll över
de interna aktiviteter som påverkar intäkter och kostnader från kunden. Det kan vara
problematiskt att utvärderas efter hur andra i företaget presterar, utan att ha formell
bestämmanderätt över dessa personer.
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Problemen framkommer tydligast vid en funktionellt orienterad organisation. Kostna-
der för att betjäna kunden påverkas av organisationens kostnader för produktion, men
den formella påverkansmöjligheten i en funktionsorganisation ligger på produktions-
chefen och inte på kundansvarig. Detta har tidigare lösts via standardkostnader för
produktionen (Magnusson, 1995). Med en hög grad av inverkan från kunden på pro-
duktens utformning, torde detta bli allt mer svåradministrerat. Aktivitetskostnader kan
möjligen ge ett stöd här, i form av uppgifter om vad ändringar kostar. Dock är detta
beroende av en hög detaljeringsgrad i kalkylunderlaget, då alla typer av förändringar
som kunden kan komma att föreslå måste kalkyleras. Detta torde vara praktiskt svår-
genomförbart.

De påverkbara kostnaderna bestäms av vilka befogenheter den ansvariga har. Oför-
delade, prestationsberoende kostnader för en verksamhet är oftast påverkbara. De
kapacitetsberoende kostnaderna är påverkbara för vissa typer av ansvar, vissa har
ansvar för att anställa personal och hyra lokaler, andra inte. Här kan dock företagets
regler skapa mycket olika situationer. Ett exempel är att en chef har ansvar för om
resurser skall anskaffas eller ej, men utan att ha möjlighet att välja varifrån och till vil-
ket pris resursen skall köpas. Detta kan styras av att företaget tecknat avtal med leve-
rantörer för hela företagets inköp.

Vid ett räntabilitetsansvar blir såväl värdet av investeringar som de nedlagda kostna-
derna beslutsrelevanta. Vid ett ansvar för investeringar måste ställning tas till vilka
aktiviteter som skall få ses som investeringar, och vilka aktivitetskostnader som skall
belasta en utvärderingsperiod. En möjlighet att få se olika aktiviteter som investeringar
kan öka viljan att göra långsiktiga satsningar, men samtidigt ökar det kapital som skall
ge avkastning vid senare utvärderingsperioder. Det finns en risk för kortsiktig optime-
ring av resultatet genom att undvika långsiktiga satsningar (Anthony & Govindarajan,
1995), men en kortsiktig optimering kan också komma av att aktiviteter som egentli-
gen är att anse som kostnader för perioden omdisponeras till investeringar för att
uppnå högre bonus i den aktuella perioden.

Aktivitetskostnader som kan ses som ’goda kostnader’ kan ge problem vid utvärdering
av den ansvarige. Satsningar kan behöva genomföras utifrån att de har möjlighet att
skapa värden som stödjer hela företagets verksamhet, inte bara den aktuella kunden.
Att synliggöra de ’goda kostnaderna’ av dylika satsningar ger ett tydligare informa-
tionsunderlag när resultatet för den ansvarige skall diskuteras.
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Kapacitetsnyttjande kan vara intressant att studera vad det gäller kundansvariga. Om
ansvariga kan påverka vilken kapacitet deras verksamhet har, bör kostnad för icke
utnyttjad kapacitet belasta de ansvarigas resultat.

6.4. SAMMANFATTNING

I kapitel 6 diskuteras tillämpligheten av de begrepp som används i den föreslagna
modellen (avsnitt 3.6), för de fyra handlingssituationerna: prissättning, operativ analys,
strategisk analys samt ansvarstilldelning.

För att täcka företagets kostnader i det långa tidsperspektivet bör självkostnaden för
företagets insatser utgöra underlag för prissättning. Samkostnader för transaktionen är
problematiska, men via en kund- och produktrelaterad uppföljning går det att minska
det schablonmässiga inslaget, jämfört med en renodlad produktuppföljning. En redo-
visning av aktivitetskostnader möjliggör också att visa vilka aktiviteter som förbrukats
för att kunna tillse kundens krav. Dessutom kan aktiviteter som initierats av kund men
som kommer hela företaget till nytta studeras, och vid behov omfördelas på fler kun-
der. Prestationsberoende, kapacitetsberoende och nedlagda kostnader kan stödja
bestämmandet av särkostnaden  för en transaktion då underlag för prissättning med
kortare tidshorisont skall fastställas.

Den operativa analysen kan stödjas en transparent bild av företagets kostnader. När
aktiviteter som kan rationaliseras bort har identifieras, kan rationaliseringsarbetet
stödjas av uppgift om vilka prestationsberoende, kapacitetsberoende och nedlagda
kostnader som ingår. Dessa måste nämligen hanteras på olika sätt för att försvinna ur
verksamheten.

I den strategiska analysen behandlas frågan om vilka kunder som företaget skall sälja
till. Analysen bör grunda sig på ställningstagande om hur företaget skall tjäna pengar,
och vilken typ av kunder som krävs för detta. En efterkalkyl över det ekonomiska
utbytet i kundrelationer kan vara värdefullt underlag för både att ta ställning till vilka
kundrelationer som bör avslutas och för att förmedla information inför beslut om vilka
kunder som företaget bör satsa på. Vid utvärdering måste såväl utvecklingspotential i
kundrelationen och icke monetära effekter beaktas, förutom det ekonomiska resultatet.
Om hela marknadssegment utvärderas, måste uppmärksamhet riktas mot att kunder
inom segmentet kan ge olika bidrag till företaget.

Utvärdering av de ansvarigas ekonomiska resultat kräver uppmärksamhet kring vad
som är påverkbart av de resurser som den ansvarige förfogar över. Vilka kostnader
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som är påverkbara beror i hög grad på företagets regelverk, även om ofördelade  pre-
stationsberoende kostnader oftast bör vara påverkbara. Vid utvärdering bör extra upp-
märksamhet riktas mot de ’goda kostnaderna’, vilka inte i sin helhet bör belasta den
ansvarige om effekterna av dem tillkommer övriga delar av företagets verksamhet.
Möjligheten att se vissa aktiviteter som investeringar öppnar för möjligheten att göra
långsiktiga satsningar utan att behöva få ett svagt ekonomiskt resultat i aktuell period.
Uppmärksamhet bör dock riktas mot risken för missbruk av möjligheten, som kan leda
till kortsiktig optimering.
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7. STUDIENS BIDRAG OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT
FORSKNING

Företag behöver uppmärksamma att i slutändan är det kunderna som driver kostnader.
I många industriella företag med högt inslag av kundanpassning krävs en uppföljning
av kunders lönsamhet för att få ett bra grepp om verksamheten. Den här uppsatsens
bidrag är att sätta kunder i fokus för analys av kostnader, parallellt med produkter.
Kalkylerings- och redovisningslitteratur, som skrivits för att bedöma kostnader för
olika objekt, har tidigare utvecklats i stort sett uteslutande med tanke på produkten
som den viktigaste kostnadsbäraren att analysera i redovisningen och kalkyleringen.
Rekommendationerna och modellerna i denna litteratur har i uppsatsen diskuterats
utifrån en tillämpning mot kund.

Den största delen av studiens bidrag presenteras i modellen i avsnitt 3.6. Modellen
utgör en sammanställning av den analyserande diskussion som förs i avsnitt 3.1-3.5
angående redovisnings-, kalkylerings- och kostnadsbegrepp och hur dessa är använd-
bara vid redovisning för uppföljning av kunder. Dessutom förs i kapitel 6 en diskus-
sion om hur kalkylering inför kundrelaterade handlingssituationer kan utföras med
stöd resultaten från diskussionen i kapitel 3. I avsnitt 3.7 diskuteras vilka aktivteter
som påverkas av kunders beteenden och hur denna påverkan är möjlig att analysera
med stöd av information från redovisningen. Därigenom påvisas även lämpligheten i
att nyttja Porters (1985) värdekedja för att strukturera en sådan analys. Erfarenheter
från exempelföretag vad det gäller aktiviteter som är kundpåverkade presenteras i
avsnitt 5.6.

I detta kapitel kommer studiens bidrag att sammanfattas och förslag till fortsatt forsk-
ning inom området att presenteras.

7.1. STUDIENS BIDRAG

7.1.1. Kund och produkt som objekt i redovisningen

Utifrån de definitioner som i uppsatsen gjorts av kausalitet, kund och produkt, kan den
största delen av resursförbrukningen i ett företag sägas vara orsakad av ’det som säljs’
och/eller ’den som köper’ (definitionerna av produkt och kund i uppsatsen). Littera-
turen om redovisning behandlar dock produkt som kostnadsbärare mer utförligt än
kund. I uppsatsen argumenteras för att kund och produkt som kostnadsbärare tillsam-
mans fångar upp en större del av företagets kostnader och möjliggör analys av dessa
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kostnader i förhållande till ett prestationsobjekt, än vad som är fallet vid en enbart pro-
duktrelaterad uppföljning.

Det har dessutom framgått att de två objekten med fördel kan stödja varandra i beräk-
ning av kund- respektive produktkostnad i uppföljningssyfte. Kundrelaterade kostna-
der kan fördelas till produkt och vice versa, då ett tydligt samband föreligger mellan
kunden och vilka produkter denna köper. På Paroc framkom väsentliga skillnader i
produktkostnaden när marknadskostnaderna fördelades på produkterna via ABC-studi-
ens aktiviteter jämfört med fördelning grundat på tillverkningskostnaderna.

Aktiviteter kan i vissa fall ha identifierbara samband med både kund och produkt, och
kan därmed fördelas till båda objekten. Det extra arbetet med att fördela en aktivitet
till båda istället för bara till en kostnadsbärare i redovisningen är ringa medan för-
delarna kan bli stora. Aktiviteters förbrukning kan då studeras ur såväl ett produkt-
som ett kundperspektiv. Även om det är högst väsentligt att följa upp utvecklingskost-
nader för en produkt kan det även vara intressant att kunna analysera vilken kund som
initierat arbetet.

Därtill kan att använda både kund och produkt som kostnadsbärare i vissa fall under-
lätta att bestämma orsakssamband. En hög förbrukning av en aktivitet kan bero på
såväl egenskaper hos den produkt företaget tillverkar som på kundens beteende. Med
registrering efter båda de möjliga orsakssambanden finns möjlighet att få indikation på
vilket objekt som orsakat kostnaden. Detta gäller framförallt kostnader av service. Är
det en viss kund/kundgrupp som kräver mycket service, eller är det en produktkategori
som kräver ideliga åtgärder oavsett vem som köpt den?

7.1.2. Hierarki av objekt

Ett sätt att minska schablonmässiga tilldelningar av kostnader har tidigare föreslagits
vara att etablera en hierarki av kostnadsbärare att uppdela kostnaderna på, en så kallad
stegkalkyl. Inom ABC-kalkyleringen har denna tanke överförts till att etablera en
hierarki av aktiviteterna. Aktiviteterna har delats in i nivåer efter den nivå av kost-
nadsbärare som aktivitetskostnaden kan uppdelas på.

Att dela in aktiviteter i nivåer istället för kostnadsbärarna komplicerar redovisningen.
Om både kund och produkt används som kostnadsbärare, och samma aktivitet kan för-
delas till både två, innebär det att samma aktivitet måste infogas i två aktivitetsnivåer.
Detta medför att redovisningen av aktiviteter måste ske i två dimensioner, kundrelate-
rade aktiviteter och produktrelaterade aktiviteter. Om kostnadsbärarna delas in i nivåer
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istället behövs ingen extra kolumn. Detta då kund och produkt redan utgör egna
dimensioner i redovisningen (enligt Magnusson, 1995).

Nivåindelningen av aktiviteter omöjliggör också att använda Madsens (1969) variabi-
litetsredovisningsprinciper. Dessa skiljer sig från ABC-kalkyleringen genom att resur-
ser aldrig fördelas mellan aktiviteter (jfr ändamål), utan påförs den nivå av ändamål
som de kan uppdelas på istället. Detta görs för att undvika fördelningar i redovisnings-
systemet. Med en aktivitetsnivåindelning efter kostnadsbärare är redan möjligheten att
nivåindela den redovisningsdimension som används som kostnadsställe ’upptagen’ i
ABC-kalkyleringen. Enligt ABC-kalkyleringens metodik skall dock resurser som delas
mellan olika aktiviteter fördelas i redovisningen för att bestämma den långsiktiga sär-
kostnaden för varje aktivitet. Om ABC-kalkylen används krävs alltså inte någon möj-
lighet att undvika fördelning av resurskostnader.

För Paroc visade det sig värdefullt att etablera kundhierarkier för redovisningen utifrån
vilka uppdelningar som används vid andra funktioners segmentering av marknaden. På
Paroc använder man sig numera av kundnivåer i den löpande redovisningen.

7.1.3. Prestationsberoende, kapacitetsberoende och nedlagda kostnader

Kostnader av resurser kan kategoriseras i redovisningen efter hur kostnaden har upp-
kommit. Prestationsberoende kostnader är kostnader som beror på beslut om anskaff-
ning för viss prestation. Kapacitetsberoende kostnader är kostnader som beror på
beslut om anskaffning av kapacitet till en verksamhet. Det är resurser som företaget
valt att ha inom sitt administrativa styre löpande.

Ett specialfall av kapacitetsberoende kostnader är nedlagda kostnader, kostnader av
resurser som investerats. Dessa kostnader kommer att finnas i verksamheten tills vär-
det av resursen minskat till noll eller tills ett beslut fattas om att avyttra resursen. Skil-
jelinjen mot kostnader av övrig kapacitet är att dessa kostnader bara kan undvikas om
det finns en marknad som är villig att köpa resursen, eller om det finns alternativ
användningsmöjlighet inom organisationen. Detta medför att nedlagda kostnader
behandlas som en egen kategori.

Denna uppdelning är ett värdefullt underlag för kostnadsbestämning i kalkyler. Presta-
tionsberoende kostnader utgör ofta en del av särkostnader mot olika objekt. Detta kan
ses som en styrka jämfört med att i redovisningen bestämma exempelvis kostnaders
rörlighet, som då nödvändigtvis blir knutet till ett visst objekt. Inget hindrar dock att
göra både och, om detta anses värt arbetet. I kapitel 6 görs en utvecklad genomgång av
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användningen av begreppen. Därtill medför urskiljandet av prestationsberoende kost-
nader en möjlighet att bedöma vilka kostnader ett företag kan minska i det korta per-
spektivet.

7.1.4. Goda kostnader och investeringar i kunder

I litteraturen har det sedan länge uttryckts att många företag investerar stora belopp i
sina kunder. Ur avsnitt 3.7 framgår att det en stor andel av investeringar i kunder
resulterar i immateriella tillgångar. Dessa kommer ofta av att organisationen utför
aktiviteter som exempelvis leder till att förtroende skapas, kunskap om kunder byggs
upp och system skapas för att minska kostnaderna av hanteringen med viss kund.

Genom att många investeringar genomförs via egna aktiviteter aktualiseras det som
Madsen (1978) föreslog, det vill säga att det finns möjlighet att i redovisningen notera
den löpande resursförbrukningen som sker i aktiviteter som investeringar. Om inte
företag vill följa upp de framåtriktade aktiviteterna som investeringar kan dessa ändå
redovisas som ’goda kostnader’. Detta kan bland annat stödja den strategiska analysen
av kunder. Kunder som driver företaget till att utföra marknadsförings- och utveck-
lingsaktiviteter kan vara värda att forsätta sälja till, trots att kunderna ger en låg finan-
siell avkastning. Detta är naturligtvis avhängigt att de framåtriktade aktiviteterna leder
till positiva effekter för företaget, vilket måste analyseras.

Resurser som investeras i kunder kan ofta vara specifika, sakna alternativ använd-
ningsmöjlighet till den kundrelation som de har uppstått i. Dock kan exempelvis
nyvunnen kunskap som uppstår igenom dessa investeringar också komma att bli
nyttiga i andra kundrelationer, och om kunskapen är förmedlingsbar kan den utan hin-
der användas i flera verksamheter samtidigt. Dessa frågor kan vara väsentliga då en
immateriell tillgång skall värderas.

7.1.5. ABC-kalkyleringens betydelse

ABC-kalkyleringens terminologi underlättar att undvika och fastna vid att i första hand
beakta produktkostnader genom att metoden i många sammanhang har föreslagits
kunna bidra till kundanalys likaväl som produktanalys. Den mest konkreta betydelsen
av ABC-kalkylering för kundanalys är uppmärksammandet av icke-produktvolym-
relaterade kostnadsdrivare. Att använda dylika kostnadsdrivare underlättar att se hur
kunder påverkar kostnader. Därtill har ABC-studier givit exempel på hur kunder kan
orsaka företag kostnader.
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Dessa aspekter har varit en del av det som har diskuterats i anslutning till ABC-kalky-
lering, som har fått stor uppmärksamhet inom kalkyleringsområdet de senaste tio åren.
Detta har skett samtidigt som de kundrelaterade kostnaderna av anpassning och till-
godoseende av kundkrav kan antas ha ökat. Sammantaget har detta lett till att intresset
för kunden som kalkylobjekt ökat parallellt med ABC-metodens ökade spridning. Dis-
kussionen om ABC-kalkylen kan sägas ha underlättat att uppmärksamma kunden som
kalkylobjekt.

7.1.6. Kundpåverkade aktiviteter

I litteraturen har kostnader för de strategiska aktiviteter marknadsföring och logistik
samt service bedömts innehålla mest kundpåverkade kostnader. Denna uppfattning
motsägs inte av resultaten från studien. Det kan dock finnas anledning att analysera
aktivitetskostnader för såväl inköp, administration, utveckling som tillverkning utifrån
ett kundperspektiv. I inköps- och tillverkningsarbete kan dock denna analys med fördel
göras via vilka produkter kunderna köper då det kan vara svårt att koppla dessa strate-
giska aktiviteters aktiviteter direkt till kund via kostnadsdrivare. För administration
och utveckling är det dock ofta enklare att studera inverkan från kund än från produkt.

7.2. FORTSATT FORSKNING

Diskussionen i denna uppsats har stannat vid att diskutera hur information kan tas fram
för olika situationer, och vad som kan vara relevant från redovisningssystemet. Där-
ifrån finns det forskningsmässigt några spännande vägar att gå, utifrån att studera hur
de föreslagna modellerna skulle kunna tänkas påverka beslutsfattande i organisationer,
i vilka typer av organisationer modellerna är relevanta, i vilken grad de föreslagna
modellerna stämmer överens med hur organisationer hanterar frågorna och varför
eventuella skillnader föreligger. I och med modellbyggandet i denna uppsats är vägen
öppnad för att tränga djupare ner i vad kunden kostar och hur kunskap om detta kan
påverka beslutsfattande.

7.2.1. Hur påverkar kunder företagets resursförbrukning?

Det är av högsta relevans att följa upp hur olika kunder påverkar resursförbrukningen i
företag. Modeller för att bestämma kostnader för kunder och kundgrupper har diskute-
rats i denna uppsats. De modeller som presenterats kan vara ett stöd vid studier av hur
kunder eller kundgrupper påverkar företags resurförbrukning.
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Att öka kunskapen om hur kunder påverkar kostnader torde med fördel kunna göras
via fallstudier i olika typer av företag för att fånga upp olika exempel på hur kunder
inverkar på företags resursförbrukning. För att säkerställa ett god täckning av de kon-
takter som finns mellan företaget och dess kund kan studier med utgångspunkt i rela-
tionen, alltså av båda de agerande organisationerna. En naturlig utveckling av ett
sådant arbete vore att skapa en taxonomi över vad som karaktäriserar utbytet mellan
företagen och hur kunden inverkar på företagets resursförbrukning i dessa typer av
utbyten.

Teoretiskt stöd för en sådan ansats kan hämtas från diskussioner inom ramen för trans-
aktionskostnadsteorin och industriell marknadsföring ur nätverksperspektiv. Där förs
ofta resonemang, från mer till mindre abstrakta, om vad som sker i kontakten mellan
företag och varför. Kunskapen synes dock dåligt utvecklad om hur resursförbruk-
ningen i dessa skeenden kan fångas i redovisningssystemen och därmed synliggöras
för att vara beslutsgrundande.

7.2.2. Empiriska studier av informationshantering i kundrelaterade handlings-
situationer.

Utgångspunkten för denna uppsats har varit att hanteringen av kunden som objekt i
ekonomisystemen och som drivande av kostnader inte har beaktats i tillräcklig omfatt-
ning i litteraturen. I uppsatsen har vidare en modell över kundrelaterade handlings-
situationer och önskvärd kostnadsinformation för dessa föreslagits. För att nå en dju-
pare kunskap om kostnadsinformationens roll i de olika handlingssituationerna skulle
fallstudier kring de olika kundrelaterade handlingssituationerna vara en framkomlig
väg.

Fallstudier kring information inför kundrelaterade beslut skulle också ge möjlighet att
pröva och utveckla den föreslagna taxonomin över kundrelaterade handlingssitua-
tioner, och den diskussion som förts i anslutning till denna. Att identifiera de behov
som finns på information från redovisningen är av största vikt för att kunna utforma
densamma.

7.2.3. Hur hanteras redovisning av kundrelaterade kostnader i företag?

Uppsatsens syfte har varit att föreslå modeller för hur kunders inverkan på företagets
kostnader kan synliggöras i den interna redovisningen. Bakgrunden till detta är att
litteraturen kring redovisning och kalkylering har dominerats av ett tankesätt som
byggt på att produkten varit det viktigaste objektet att analysera. Det empiriska mate-
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rialet har i studien begränsats till att illustrera resultaten med data från en ABC-studie.
Motivet till det begränsade inslaget av empiriskt material, som redovisats i 2.2, är att
en utgångspunkt bör tas i litteraturen som har behandlat produkternas hantering i redo-
visningen. Detta både för att kunna använda en sammanhållen begreppsapparat i dis-
kussioner om redovisningen, oavsett objekt, och för att kunna överföra kunskap från
produktredovisning till kundorienterad redovisning. Detta kräver en granskning av vad
som skiljer kund åt från produkt, och vad som påverkas om de båda utgör kostnadsbä-
rare i redovisningen, vilket har gjorts i uppsatsen.

I och med resultaten från uppsatsen finns nu en referensram som kan jämföras med hur
företag hanterar de problem som har diskuterats i uppsatsen. För att ytterligare kunna
utveckla de föreslagna modellerna torde det vara lämpligt att undersöka hur redovis-
ningssystem är uppbyggda i företag som säger sig följa upp kundrelaterade kostnader.
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Bilaga I

Underlag för intervju

1. Kan du kort beskriva er verksamhet, framförallt hur ert produktutbud är sammansatt, arten
av ert produktutvecklingsarbete och hur marknadsförhållandena för era produkter ser ut?

 
2. Hur ser du övergripande på användningen av kalkylering och uppföljning av kostnader, på

vad sätt använder du denna information?
 
3. Hur anser du enskilda kunder påverkar ert företags kostnader och är det din uppfattning att

det avviker från kund till kund? Finns det kostnader som du anser beror av enstaka kunder
eller kundgrupper som ni fått eller velat anpassa er för.

 
4. Hur använder du / skulle du vilja använda informationen om vad kunder kostar ert företag?
 
5. Skiljer du / skulle du vilja skilja på olika typer av kostnader för kunder? Exempel på detta

skulle kunna vara kostnader för:
 

− utvecklingsarbete
− att förbättra kontakten med kund
− att kunder ställer krav på speciella arrangemang vid köp (finansiering,

logistik och så vidare)
− kapacitet du uppehåller för viss kund
− reparationer, kompletteringar eller annat arbete som görs efter köp
− att kunder pressar priser hårt, alternativt köper produkter som det är svårt att

uppehålla önskvärda vinstmarginaler på.
 
 eller annat som du tycker kan vara relevant att följa upp.

 
6. Vad är din uppfattning om vilken typ och mängd av insatser som är värda att göra för att

registrera och analysera era kostnader mot kunder?
 
7. Hur har ni gått tillväga / skulle ni gå tillväga för att spåra och mäta utgifter och kostnader

för olika kunder? Vilka har deltagit / anser du bör deltaga i arbetet?

För min del så vore en diskussion om varje fråga värdefull, men om du anser att någon av
frågorna är av känslig natur för ditt företag, så utelämnar vi självfallet denna.
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Allt fler industriella företag erbjuder kundanpassade produkter. Produkterna utvecklas inom ramen för långvariga relationer med kunder. Detta
har betydelse för hur de ekonomiska informationssystemen bör utformas. I uppsatsen föreslås modeller för den interna redovisningen som stödjer
fokusering av både kunder och produkter. Därtill studeras hur kunder påverkar företagets kostnader. Litteraturen om redovisning och
kalkylering, som har utvecklats för att i första hand fördela kostnader på produkter, analyseras utifrån att både produkter och kunder är
väsentliga för uppföljningen. De föreslagna modellerna illustreras via en analys av kostnadsdata från Paroc AB. Dessutom diskuteras hur de
föreslagna modellerna kan stödja kalkylering inför olika kundrelaterade handlingssituationer.

Både kund och produkt bör användas som kostnadsbärare i redovisningen för industriella företag som arbetar med en hög grad av
kundanpassning. Detta ökar möjligheterna att analysera kostnaderna, jämfört med att enbart produkter fokuseras. Vidare kan kategorisering av
kostnader efter hur resurser som förbrukas har anskaffats ge värdefull information, som inte är beroende av analysobjekt. I uppsatsen skiljs
mellan prestationsberoende, kapacitetsberoende och nedlagda kostnader. Att använda kund och produkt som kostnadsbärare i redovisnings-
system komplicerar dock att etablera nivåer av kostnadsställen i redovisningen som föreslagits i ABC-litteraturen. Det är bättre att använda den
traditionella nivåindelningen av kostnadsbärare enligt stegkalkylsmetoden.

Kundrelaterade aktiviteter är ofta avsedda att skapa värden i senare tidsperioder. Framåtriktade aktiviteter kan redovisas som ’goda kostnader’,
om de inte anses vara investeringar i formell bemärkelse. Detta medför att kostnaderna kan analyseras i senare tidsperioder utan att värdering av
investeringar eller avskrivningar av tillgångar behöver göras. Investeringar i kunder skapar ofta immateriella tillgångar. För att värdera
immateriella tillgångar är det väsentligt att studera möjligheterna till alternativ användning. I uppsatsen föreslås en kategorisering av tillgångar i
specifika, begränsade och icke begränsade tillgångar.

Ekonomistyrning, intern redovisning, kalkylering, kunder.

Management accounting, customers.
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