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1 Bakgrund  
Tänk dig att du ska ut på krogen med din vän Erik och ni har bestämt att ingen ska få 

bjuda den andre på något utan att var och en står för enbart sina egna kostnader. Du 

har lovat hämta upp Erik vid prick kvart över sju och tar en taxi hemifrån dig. Du 

kommer till Erik 19.11 och han kommer ut 19.18 varpå ni åker vidare till 

restaurangen. Du betalar taxin och ni bestämmer så klart att ni ska dela upp det 

senare. 

 

När ni anländer frågar garderobiären om det går bra att hänga era saker på samma 

galge, vilket är okej och ni hänger in din jeansjacka samt Eriks rock, hatt, väska och 

paraply. Väl vid bordet informerar er servitör er att om ni båda beställer varsin meny 

bjuder restaurangen på varsitt glas Dom Pérignon, vilket annars kostar 176 kr styck.  

– Jag är inte så mycket för varken efterrätter eller champagne, säger Erik. – men, du 

kan ju få mitt glas, fortsätter han, och ni beställer varsin meny. Till maten förslår Erik 

att ni ska beställa in en flaska Masi Amarone Costasera, det är faktiskt inte så ofta ni 

ses.  – Du vet jag och fina viner är lite som att kasta pärlor för svin, säger du och 

menar att du lika gärna kan ta en Spendrups. Erik insisterar emellertid och ni delar på 

en flaska, vilken du dricker ett glas utav innan du ändå beställer in din starköl.  

 

När notan kommer upptäcker Erik att han glömt sin plånbok. Illröd i ansiktet, och 

samtidigt som han ber tusen gånger om ursäkt, tvingas han be dig betala med 

förutsättning att du skickar ett e-mail med hur mycket han ska sätta in på ditt konto. 

Givetvis får du även betala resan hem där ni släpper av Erik hos hans flickvän, vilket 

innebär en omväg för dig på vägen hem. Detta missöde är dock inget som förstör den 

fantastiska gourmetkväll ni avnjutit och ni lovar varandra att göra om det igen.  

 

Nästa morgon sätter du dig ner för att maila Erik vad den trevliga kvällen kostat. Du 

tittar på taxikvittona och notan från restaurangen. Ni har lovat varandra att var och en 

står för enbart sina egna kostnader, men vem ska egentligen betala vad?   

 

Berättelsen ovan är inte bara en bekant vardagssituation utan även en analogi av de 

problem som kan uppstå inom ekonomistyrningen hos företag. Funderingar kring vad 

som orsakar (driver) kostnader och hur dessa ska fördelas är inget nytt fenomen. 
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Frågan hur gemensamma kostnader ska fördelas har funnits sedan den industriella 

redovisningen, även kallad bruksbokföring, uppstod (Carlsson 2001). Redan i 1700-

talets Sverige diskuterades vad som drev kostnader och hur dessa skulle fördelas. Den 

moderna svenska kalkyldiskussionen har emellertid påverkats starkt av tysk 

kalkylteori. (Grandell 1972, Sillén 1946)  

 

De kalkylmässiga problem som gör sig gällande även idag är med andra ord inga 

nymodigheter. Bakgrunden från bruksbokföringen, via tyska kalkyldiskussioner och 

”Enhetliga principer för självkostnadsberäkning” (EP) från 1938, har påverkat de 

aktuella fördelningsprinciper som används i Sverige idag. Traditionellt sett har de 

indirekta kostnaderna varit relativt små och i regel drivits av volym. Idag är det sällan 

fallet och företag måste ta ställning till vad som är kostnadsdrivarna i deras processer 

för att fördela kostnaden för de resurser som förbrukas på ett riktigt sätt.  

 

2 Problemdiskussion  
Industriföretag har i regel god förståelse för vad produktionen kostar och har ofta 

optimerat sina processer för att minska spilltiden. Problemet är emellertid inte 

effektiviteten utan vilka kostnader som egentligen orsakas av vilka produkter och/eller 

kunder, framförallt vad gäller stödjande funktioner. (jmf. Horváth et al 1993, 

Schildbach 1997) Risken finns annars att fel produkter får bära kostnaderna för 

företagets verksamhet och att lönsamma produkter ser olönsamma ut i kalkylen och 

läggs ner, medan olönsamma behålls. De senaste 20 åren har trenden i industrin gått 

mot kundanpassad massproduktion (customized mass production), vilket fordrar 

flexibilitet (jmf Milling 1993). Flexibilitet medför i sin tur att produkters 

resursförbrukning blir alltmer heterogen och det blir allt svårare att förstå vad en 

produkt verkligen orsakar för kostnader. Behovet av att kunna koppla samman 

resursförbrukningen med produkterna har därför ökat, vilket är kostnadsdrivarens 

uppgift1 inom ABC.  

ABC fordrar att företaget först analyseras för att ta reda på vilka processer eller 

aktiviteter2 som förbrukar resurser och därmed orsakar kostnader. Målsättningen är att 

                                                 
1 Denna koppling kommer förklaras utförligt längre fram 
2 Begreppet aktivitet kommer att diskuteras utförligt längre fram 
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bättre kunna fördela kostnaden för aktiviteten på de produkter som tar den i anspråk. 

Det sker genom att identifiera vad som driver kostnaden – kostnadsdrivaren. 

 

En central förutsättning för ABC-modellen är att det går att finna en kostnadsdrivare 

som utgör en orsak-verkanlänk mellan aktivitetens resursförbrukning och 

kalkylobjektet. Det låter utmärkt men är i verkligheten inte alltid möjligt, värt mödan 

eller ens vettigt. Nehler (2005) visar på ett skräckexempel där en, på pappret, 

acceptabel kostnadsdrivare gav en skruv med inköpspriset 1,20 kr ett lagervärde på 200 

kr. I studien som genomförts i denna uppsats finns det även exempel på positiva 

effekter. Ett kalkylobjekt som i dagsläget säljs med kalkylmässig vinst borde i själva 

verket ha kostnader bara för försäljning som uppgår till cirka 35% av dagens 

självkostnad istället för 1%. 

 

För att belysa kostnadsdrivarproblematiken vid framtagandet av en ABC-modell 

genomförs i uppsatsen en fallstudie på ett svenskt företag i processindustrin, Swedish 

Tissue (SwT). På senare tid har den utländska konkurrensen tilltagit i denna sektor och 

svenska företag inom processindustrin tvingas differentiera sina produkter i större 

utsträckning, vilket ökat produkternas heterogenitet i utnyttjandet av företagets 

resurser. Betydelsen av att veta vad som driver företagets kostnader och vilka 

produkter som bör bära kostnaden har därför ökat.  

 

Val av kalkylmodell i allmänhet och val av fördelningsnyckel/kostnadsdrivare i 

synnerhet avgör företags förmåga att bedöma produkters lönsamhet på såväl kort som 

lång sikt. Det finns inga självklara svar men däremot bör det finnas en mängd frågor 

som är relevanta att ställa när ett företag bestämt sig för att använda sig av ABC-

modellen och ska välja lämpliga kostnadsdrivare. Uppsatsen syfte är att analysera 

problematiken kring val av kostnadsdrivare och de avväganden som måste göras vid 

valet av kostnadsdrivare. 

 

3 Forskningsfråga 
• Vilka avvägningar måste göras vid av val kostnadsdrivare? 
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4 Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera problematiken kring val av kostnadsdrivare. 

 

5 Disposition 
För att underlätta för läsaren följer här en kort anvisning av hur uppsatsen är uppbyggd 

samt varför. Följande avsnitt, metodavsnittet, beskriver hur vi som forskare förhåller 

oss till vårt forskningsobjekt samt vad som i detta fall utgör kontexten. Att förstå 

kontexten är viktigt i detta fall eftersom ett företags kalkyl ska avspegla hur företaget 

fungerar och varför vissa kostnader belastar vissa produkter. Metodavsnittet beskriver 

även att studien är utformad som en fallstudie och det framgår varför detta val lämpar 

sig väl.  

 

I avsnittet därpå, Kostnadsdrivare i ABC och kalkylering i allmänhet, diskuteras den 

teoretiska referensram och de modeller som studien bygger på. Här tydliggörs 

principerna för kalkylering och hur ABC-modellen är utformad. Tyngdpunkten ligger 

sedan på kostnadsdrivaren, dess funktion och problematik kring val av densamma. 

Avsnittet utmynnar i två analysmodeller vilka senare används för att analysera 

fallföretaget. I avsnitt fyra beskrivs fallföretagets verksamhet och dess processer 

noggrant för att ge en tydlig bild av den kontext i vilken kostnadsdrivarproblematiken 

diskuteras. Med stöd i de teoretiska diskussionerna och den empiriska beskrivningen av 

fallföretaget analyseras i det femte kapitlet främst utvalda delar av SwT med 

forskningsfrågan i fokus. Analysen och diskussionen kring fallföretaget är sedan basen 

för de generaliseringar som görs och de slutsatser som presenteras i avsnitt sex. 

Specifika råd till fallföretaget beskrivs slutligen i en epilog.  

 

Under hela uppsatsen görs återkopplingar genom att hänvisa till andra avsnitt och/eller 

kapitel. Avsnitten är de ovan beskrivna huvuddelarna i uppsatsen, vilka betecknas med 

romerska siffror. Varje avsnitt består av ett antal kapitel numrerade med arabiska 

siffror. En hänvisning till exempelvis empiriavsnittet görs därför enligt följande; som 

nämnts i avsnitt IV.... Hänvisning till ett annat kapitel i samma avsnitt skrivs; som 

beskrivits i 2.1 (Kapitelrubrik).... Om detta sedan ska kombineras, det vill säga om 
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hänvisning görs till ett kapitel i ett annat avsnitt görs det enligt följande exempel; det 

har i avsnitt III kapitel 4.3 (Kapitelrubrik) klargjorts att....  
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II Metod 
 

1 Kunskapssökande  
ABC-kalkylering har sedan modellen lanserades i slutet av 80-talet rönt stor 

uppmärksamhet. Mycket av diskussionen har kretsat kring den optimala 

kalkylmodellen men det finns även ett antal böcker som beskriver tillvägagångssätt för 

att ta fram en ABC-kalkyl (Turney 1996, Hicks 1999). Böckerna beskriver i regel 

tillvägagångssätt som är tydligt uppdelade i steg som ska följas. Inför uppsatsen 

diskuterades rimligheten i att det finns ett färdigt tillvägagångssätt när organisationer 

kan se väldigt olika ut vad gäller verksamhet, struktur och personella förutsättningar. 

Vetenskapligt förhållningssätt innebär en vilja att kritiskt pröva sådana sanningar, 

uppfattningar och metoder härskande för dagen, för att se om de är valida. (Bell 

2000:90) Vi bestämde oss för att försöka ta fram en ABC-kalkyl och därmed på nära 

håll uppleva och analysera de problem som kan uppstå vid val av kostnadsdrivare. 

Resultatet har sedan generaliserats för att förhoppningsvis bidra till den teori som finns 

inom området idag. Det innebär att vi på ett medvetet sätt försöker låta oss påverkas av 

ny information och nya erfarenheter för att kunna tolka och vidareutveckla befintliga 

teorier.  

 

2 Val av undersökningsmetod 
Ovan har beskrivits att vi genom studien önskar skapa en omfattande förståelse för 

centrala aspekter kring utformningen av en ABC-kalkyl och då i synnerhet gällande val 

av kostnadsdrivare. Även om en del teoretiker försöker ta fram generella regler för 

utformningen av en kalkyl (ex. Ax & Ask 1995) påpekar majoriteten vikten av att ta 

hänsyn till kontexten och företagets specifika situation. Även vi anser att det inte är 

möjligt att betrakta problem skilda från dess kontext, vilken i detta fall utgörs av 

kalkylmodellen i stort, företaget som den ska beskriva samt i viss mån företagets 

bransch. För att få en djupare förståelse är det därmed nödvändigt att anta ett holistiskt 

synsätt och betrakta fenomenet som en del av en kontext, vilket klargörs av figur 1 

nedan. I detta specifika fall betyder det att även om studien syftar till att besvara vilka 
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centrala aspekter som bör tas i beaktning vid val av kostnadsdrivare till en ABC-kalkyl 

måste förståelse för hela kontexten uppnås.  

 
 

Figur 1:Analysenheten och kontexten 
 
Cronbach (1975 i Merriam 1994:25) framhäver att genom att koncentrera sig på enbart 

en företeelse kan samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen 

belysas. Denscombe (2000:52) framhäver att när en studie strävar efter att förmedla en 

holistisk och dynamisk bild av ett fenomen lämpar sig en fallstudie väl. Han betonar 

även att en fallstudie möjliggör fokusering på små detaljer och problem i komplicerade 

situationer (Denscombe 2000:52), vilket absolut kan sägas vara syftet med studien. 

Merriam (1994:44) betonar även fallstudiens fördel med att språket och jargongen 

skiljer sig något från tekniskt vetenskapliga rapporter, vilket gör att den kan nå en 

bredare publik.  

 

Även Yin (1993:31) framhäver att fallstudier är speciellt lämpliga när både fenomenet 

och dess kontext ska undersökas. Allra helst då: 
 

a) hypotesen som vägleder säger att kontexten spelar stor roll för 

fenomenet 

b) det är svårt att dra gränsen mellan kontext och fenomen 

 

I vårt fall stämmer båda ovanstående aspekter väl in med resonemanget fört ovan. 

Eventuellt kan vår studie även komma att vidga erfarenheterna och förståelsen kring 

problem som kan uppstå vid det praktiska framtagandet av en ABC-kalkyl.       



 21 

Jacobsen (2002:97) säger att det hävdas att fallstudier lämpar sig väl för 

teoriutveckling. Forskarna, i detta fall vi, kan hitta saker som de inte hade klart för sig 

från början och utifrån dessa grunder bygga hypoteser. Även om detta inte skett inom 

ramen för uppsatsen kan erfarenheterna som samlats utgöra stoff för framtida studier 

inom angränsande områden.  Detta kan styrkas med Foremans (1948 i Merriam, 

1994:44-45) uttalande där han påpekar att fallstudier är en bra forskningsmetod när 

målsättningen är att utveckla en ny riktning på forskningen.  

2.1 Fallstudiens karakteristika 

Forskningsmetoden fallstudie har karaktäriserats av många metodteoretiker. 

Denscombe (2000:50-51) och Merriam (1994: 24) menar bland annat att en fallstudie 

är en undersökning av en specifik företeelse med distinkta gränser. Jacobsen (2002:97) 

anser att en fallstudie är begränsad i fråga om tid och rum. Själva föreetelsen som ska 

undersökas i denna uppsats utgörs av kostnadsdrivarproblematiken vid framtagandet av 

en ABC-kalkyl. Kalkylsystemet samt fallföretaget och dess omgivning generellt, utgör 

kontexten. Vad gäller tidsaspekten är det inte relevant i detta sammanhang då vi inte 

undersöker en tidsbunden process. Visserligen kan utformningen av ett kalkylsystem 

inte fortgå i all oändlighet, men problematiken bör rimligen vara tidsneutral.  

 

Yin (1994) diskuterar vad en fallstudie och dess genomförande innebär. Han kommer 

fram till följande tydliga definition (1994:13): 
 

“A case study is an empirical inquiry that 

• investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially 

when 

• the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.” 

 

Med avseende på att kontext och det undersökta fenomenet inte kan skiljas från 

varandra fortsätter han (1994:13): 
 

”The case study inquiry 

• copes with the technically distinctive situation in which there will be many 

more variable of interest than data points, and as one result 



 22 

• relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge in a 

triangulating fashion, and as another result 

• benefits from the prior development of theoretical propositions to guide data 

collection and analysis.” 

 

Även i vårt fall var det inte helt klart hur undersökningsenheten skulle skiljas från 

kontexten och det finns mängder av variabler som hade varit möjliga att ta hänsyn till 

förutsatt att det inte funnits begränsade faktorer i form av informationstillgång och tid. 

Ett urval har därför skett med hänsyn till uppsatsens syfte. Befintlig teoribildning utgör 

givetvis grunden för vår förståelse av fenomenet ABC-kalkylering och formuleringen 

av forskningsfrågor. Angående triangulering ges utförligare beskrivning i kapitel 3.3 

(Multipla källor).  

2.2 Vårt val av fallstudie 

Keating (1995) menar att det finns tre olika sorters fallstudier som alla är en del av en 

och samma forskningsprocess. De olika fallstudierna skiljer sig åt på så vis att de står 

att finna inom olika delar av den nämnda processen, vilket beskrivs i figur 2 nedan, 

 
Figur 2: Fallstudiens forskningsprocess (Källa: Keating 1995:68) 

 
Denna studie syftar till att med hjälp av en fallstudie utveckla befintlig teori kring 

problematiken vid val av kostnadsdrivare. Inom denna del av forskningsprocessen 

identifierar Keating (1995) två sorters fallstudier, den som illustrerar teori och den som 

specificerar teori. För enkelhetens skull kallas de illustrativa respektive specificerande 

fallstudier. Den förstnämna av dem båda illustrerar en teoris förmåga att belysa ett 

fenomen på ett nytt eller bättre sätt. Den andra specificerar en teori genom att 

ytterligare precisera den teoretiska konstruktionen och påståendena för att omdana 

teorin till sådan form så att den kan testas, vilket också är nästa steg i 



 23 

forskningsprocessen (se figur 2). (Keating 1995:70) Utifrån dessa två definitioner kan 

klargöras att denna fallstudie snarare är av illustrativ art då studien syftar till att 

beskriva hur fenomenet val av kostnadsdrivare skulle kunna belysas på ett annat eller 

bättre sätt.  

 

Vidare menar Keating (1995:71) att en illustrativ fallstudie ska, om möjligt,  anta en 

jämförande ansats som ska påvisa hur väl den valda teorin står sig jämfört med andra i 

fråga om förklarelsegrad. Den ska även identifiera aspekter av den valda teorin som 

kräver omformulering eller tydligare specificering. I detta fall kan sägas att fallstudien 

uppfyller båda dessa krav då problematiken med att välja kostnadsdrivare, eller 

fördelningsnyckel som det kallas i samband med andra kalkylmetoder, jämförs med 

både ABC-teorin och andra kalkylteorier. De problem som inte står att finna beskrivna 

eller som inte ges så mycket i befintlig teori kommer dessutom att påpekas.  

2.3 Fallstudiens för- och nackdelar 

Det stod tidigt klart att fallstudie skulle användas som undersökningsmetod för denna 

uppsats. Det innebär dock inte att fallstudien i sig är överlägsen andra forsknings 

metoder utan den har givetvis för- och nackdelar. Som nämnts möjliggör en fallstudie 

ett holistiskt synsätt (Cronbach 1975:123 i Merriam 1994:25) i och med att förståelse 

för hela kontexten skapas. Eisenhardt (1989:547) varnar dock för att det holistiska 

synsättet kan ge en väldig detaljrikedom som kan medföra att det är svårt att skapa sig 

ett övergripande perspektiv för studien och dess resultat. Med detta i åtanke har därför 

inte alla delar av fallföretaget behandlats lika utförligt.  

 

Yin (1994:40) påpekar att om forskarna har obegränsad tillgång till valt objekt finns 

det god anledning att göra en fallstudie med endast en undersökningsenhet. Vår studie 

överensstämmer med detta då vi har fått god tillgång till fallföretagets personal och 

annat material, vilket har hjälpt oss få fördjupad förståelse för fallföretaget och dess 

processer. En sådan nära kontakt kan dock leda till bristande objektivitet som inte lika 

lätt skulle ha uppstått om vi endast agerat som observatörer. En fördel med den nära 

kontakten och obegränsade möjligheterna att studera objektet som Yin (1994:40) 

nämner är dock att det erbjuds många tillfällen till utnyttja triangulering. Mer om 

denna aspekt i kapitel 3.3 (Multipla källor).  
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3 Undersökningsdesign  
Undersökningsdesignen ska, enligt Keating (1995:67), visa hur forskarna har kommit 

fram till studiens resultat, vilket avgör om resultaten är trovärdiga och valida samt om 

studien är kvalitativ eller kvantitativ. Att läsaren är medveten om alla dessa aspekter 

påverkar i sin tur även studiens slutsatser. (Keating 1995:67)  

3.1 Både siffror och ord 

Denna uppsats målsättning är att belysa och diskutera den problematik som finns kring 

val av kostnadsdrivare. Det innebär en utvärdering av hur numeriska data bör användas 

och fördelas. Slutsatserna baseras emellertid inte på vad siffrorna visar – det är inte 

siffrorna i sig som analyseras – utan diskussionen handlar om de bakomliggande beslut 

som leder fram till siffrorna. Kvantitativa analysmodeller används ibland för att 

tydliggöra kvalitativa argument, men de är ej frukten av kvantitativ analys. Det är med 

andra ord kvalitativa data som står i fokus och siffror är enbart frukten av diskussionen 

inte dess avgörande beståndsdelar. Merriam (1994:66) menar att kvantitativa fallstudier 

i regel prövar teori och att kvalitativa fallstudier skapar teori och inriktar sig på insikt, 

upptäckt och tolkning snarare än hypotesprövning (Merriam, 1994:25). Det sistnämnda 

stämmer väl överens med vår studie. Vi har tidigare diskuterat att vi antagit ett 

holistiskt synsätt, vilket Stake (1981 i Merriam, 1994:26) påpekar är kännetecknande 

för en kvalitativ studie. Vi försöker även att förbättra läsarens förståelse för studerad 

företeelse, vilket enligt Stake (Merriam 1994) är ett ytterligare kännetecken för en 

kvalitativ studie.  

3.2 Validitet och reliabilitet 

Begreppet undersökningsdesign, som tidigare nämndes, ska beskriva hur 

undersökningen är genomförd, vilket bland annat ifrågasätter studiens validitet och 

reliabilitet (Keating 1995:67) För att uppsatsen ska uppfylla kraven på reliabilitet 

måste metoden vara så tydlig att någon annan ska kunna använda sig av den och 

komma fram till samma resultat. Detta kan tänkas vara svårt när det gäller en fallstudie 

men det är ändå rimligt att framställningen av vårt tillvägagångssätt är så tydligt och 

transparent att en annan forskare kan följa och ifrågasätta våra resultat med vår metod 

som bas (Jacobsen 2002:22). Yin (1993:40) framhåller att reliabiliteten stärks genom 

nyttjande av formella styrdokument för att säkerställa systematik, vilket gjorts främst 
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genom tydliga intervjufrågeformulär som respondenterna fått ta del av i god tid innan 

de intervjuer som gjorts.  

 

Reliabiliteten är starkt förknippad med validiteten. Den senare delas ofta upp i intern 

och extern validitet. Lincoln & Guba (1985 i Merriam 1994:177) beskriver intern 

validitet som sanningsvärdet och extern validitet som transfererbarhet.  Intern validitet 

beskriver således i vilken mån forskningsresultat stämmer överens med verkligheten. 

Yin (1993:39-40, 1994:33ff), framhåller vikten av att konstruera inre validitet genom 

att definiera vad som mäts och dess kategorisering samt att se till att det som ska mätas 

verkligen mäts. Yin påpekar även svårigheten med detta och förordar multipla mätsätt 

samt att låta nyckelrespondenter se över hur svaren uppfattats. För denna specifika 

fallstudie mäter detta i vilken grad vi som forskare lyckas förmedla de problem och 

centrala aspekter som vi, genom fallstudien, finner när vi ska urskilja kostnadsdrivare. 

Något som kan försvåra detta är att fallstudien i sin natur kan medföra att forskarna, i 

det här fallet vi, kan ha en tendens att överförklara och överdriva vissa faktorer samt 

tro att fallstudien avspeglar hela verkligenheten när den i själva verket bara speglar en 

del av densamma (Guba & Lincoln, 1981 i Merriam 1994:47). Vi har försökt att vara 

medvetna om dessa aspekter genom att göra noggranna listor över den information vi 

behövde. Därefter har vi sedan varit noga med intervjuförberedelserna för att 

säkerställa att de ger oss de svar vi behöver för att besvara uppsatsens syfte. Vi har 

även kontinuerligt försökt använda oss av såväl skriftliga interna dokument som 

intervjuer med flera olika respondenter. Denna form av informationssamling kallas för 

triangulering och förespråkas av många olika författare för att stärka validiteten 

(Denscombe 2000, Yin 1994, Bell 2000, Patton 2002).  

 

Den externa validiteten blir avgörande för i vilken utsträckning resultaten är giltiga för 

andra fall (Yin 1993:39-40,). Lincoln & Guba (1985 i Merriam 1994:177, 183) hävdar 

att det är omöjligt att uppfylla en inre validitet utan reliabilitet, en koppling som även 

diskuteras mer utförligt av Bell (2000:90). Hon menar att om en studie inte är reliabel, 

vilket innebär att resultatet inte blir detsamma om vår studie genomförs ytterligare en 

gång, är den inte heller valid och kan därmed inte appliceras på andra liknande fall 

eller sägas vara generaliserbar. Vidare menar hon (Bell 2000:90) ”att bara för att 

reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara hög” eftersom likadana fel begångna 
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två gånger inte gör metoden rätt. För denna undersökning innebar detta att vi noggrant 

sett över de intervjufrågor vi ställt för att förvissa oss om att de skulle ge de svar som 

behövdes för att uppnå uppsatsens syfte. 

3.3 Multipla källor 

Yin förespråkar konsekvent att en fallstudie och dess datasamlingsmetod kan var 

antingen kvantitativ eller kvalitativ likväl som den kan vara en blandning av desamma. 

Det viktiga är att multipla källor används (Yin 1994:14). För att försäkra oss om att den 

information vi har funnit stämmer har vi utnyttjat det som Denzin & Lincoln 

(1994:214) kallar datatriangulation. Det har inneburit att vi ställt samma eller snarlika 

frågor till flera respondenter vid intervjutillfällena för att på så sätt kunna bekräfta eller 

ifrågasätta informationen. Genom att vi utnyttjat multipla källor, det vill säga gjort 

både intervjuer och undersökt skriftlig företagsinformation såsom exempelvis 

budgetar, har vi på ytterligare ett sätt granskat informationen. Detta tillvägagångssätt 

är, enligt Bell (2000:88), vad triangulering innebär. Merriam (1994:85) menar att 

fallstudien är den undersökningsmetod som bäst kan utnyttja triangulering eftersom 

exempelvis både kvalitativ och kvantitativ data kan användas och forskarna är inte 

bundna till att antigen vara observatörer eller aktiva deltagare.  

 

En tidigare nämnd fördel med fallstudien är att vi som forskare har kommit i nära 

kontakt med SwT och dess anställda, vilket också underlättat i ett trianguleringssyfte 

eftersom vi enkelt kunnat göra ytterligare kompletterande förfrågningar och/eller 

iakttagit processer. Denzin & Lincoln (1994:224) menar dessutom att om forskarna 

använder sig av fler än en metod för att samla information kan en mer holistisk 

förståelse för undersökningsobjektet uppnås. Något som passar bra in på vår studie 

eftersom förståelsen för helheten är viktig.  

3.4 Generaliserbarhet 

När fallstudiers generaliserbarhet diskuteras hörs ofta argumentet att det inte går att 

generalisera utifrån ett enda fall. Misstaget kritikern då begår är att utgå från 

generaliseringslogiken vid en annan undersökningsdesign nämligen en survey och dess 

strävan efter att göra statistiska generaliseringar. En fallstudie kan inte likställas med 

att genomföra en statistisk undersökning utan snarare vid ett experiment som bara 

genomförs en gång. Att genomföra multipla fallstudier ska således jämföras med att 
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göra flera enskilda fullskaliga experiment. Den enskilda fallstudiens generaliserbarhet 

förbättras inte därigenom, men det är möjligt att det går att generalisera över ett 

bredare spektrum.(Yin 1994:30-32) 

 

Det avgörande för en fallstudies generaliserbarhet är att variabler avgörande för 

resultatets giltighet vid en annan situation tydligt definieras (Merriam 1994:185). 

Denscombe (2000:50) hävdar att det i mångt och mycket är läsaren som avgör om 

fallstudiens resultat kan abstraheras och höjas till en nivå giltig även i andra 

sammanhang. Ska generalisering ske under dessa förutsättningar är det viktigt att ge 

läsaren rätt förutsättningar, det vill säga tydligt beskriva fallstudiens avgränsade 

område som densamma ska anses vara representativ för (Ragin & Becker 1992 i 

Denscombe 2000:48). Strävan att kontrollera studieobjektet medför även en risk. En 

stark kontroll kan försvaga studiens inre validitet och göra generaliseringar 

meningslösa (Guba & Lincoln 1981 i Merriam 1994:183). På ett liknande sätt menar 

Eisenhardt (1989:457) att när teorier byggs eller utvecklas från en fallstudie utgör det 

en bottom-up process där informationens grad av specifikhet avgör 

generaliserbarheten. Skulle forskarna beskrivna ett fenomen som är väldigt specifikt 

eller, som beskrivs ovan, kontrollera en situation väldigt strikt är det sannolikt svårt att 

abstrahera studiens resultat.  

 

4 Tillvägagångssätt 
Studiens tillvägagångssätt har hela tiden karaktäriserats av den valda 

undersökningsmetoden. Under hela processen har en dialog förts med anställda inom 

fallföretaget, vilket har fungerat som en ständig primärkälla som hela tiden tillfört mer 

information. Att en källa är primär medför inte automatiskt att den stämmer överens 

med verkligheten. Primärkällor är ändå att föredra då de ger direkt relevans till den 

aktuella studien. För att avhjälpa eventuell felaktig information vi fått genom våra 

primärkällor har vi, så som beskrivits ovan, tagit hjälp av trianguleringsmetoden. 

Arbetsmetoden har hjälpt oss att anta det holistiska synsätt vi strävat efter samt hjälpt 

oss att få djupare förståelse för de processer som finns hos fallföretaget. Även om syfte 

inte varit att analysera hela företaget har vi för att förstå kontexten varit tvungna att 

skaffa oss djup förståelse för alla delar av företaget samt hur dessa delars respektive 
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processer och aktiviteter är sammanlänkade och påverkar varandra. Utifrån denna 

uppnådda förståelse har vi sedan utvärderat vilka delar av fallföretaget som är mest 

intressanta att utvärdera ur ett ABC-kalkyleringsperspektiv.  

 

Som tidigare nämnts har en stor del av empiriinsamlingen skett med hjälp av intervjuer 

med personal inom den mer administrativa delen av företaget men även med personer 

vars arbetsuppgifter har starkare koppling till själva produktionen. Totalt har sexton 

personer intervjuats vid femton separata tillfällen. Alla intervjuer som gjorts har varit 

semistrukturerade intervjuer då vi har haft för avsikt att utnyttja varje intervjutillfälle 

till att även ställa följdfrågor samt för att försöka skapa en så avslappnad situation som 

möjligt för att minska intervjuareffekten (Jacobsen 2002:162). Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundar sig även på att vi anser att för strikt strukturerade 

intervjuer skulle kunna medföra att vi inte skulle kunna få fram lika stor mängd 

relevant information från respektive respondent.  

 

Vid alla tillfällen utom ett, då respondenterna inte ville bli inspelade på band, har 

diktafon använts för att säkerställa att all information uppfattats. Till en början 

intervjuade vi personer som skulle kunna ge oss den information vi ansåg oss behöva. 

Allteftersom vår förståelse för organisationen djupnade framträdde ett alltmer 

komplicerat mönster av processer, vilket medfört att intervjuurvalet mer och mer kan 

liknas vid det som Bryman (2002:115) kallar snöbolls- eller kedjeurval. Vid alla 

tillfällen har respondenterna fått möjlighet att i förväg ta del av den intervjuguide (se 

Bilaga I) som legat till grund. Trots att vi haft en tydlig intervjuguide och noga 

diskuterat vad vi ville ha svar på innan intervjun började har vi försökt att låta 

respondenten tala så fritt som möjligt. Denna öppenhet menar vi är viktig för att 

respondenten ska återge hans eller hennes uppfattning om valt ämne. (Jmf. Kvale 

1997) Med tre personer har vi endast korresponderat via e-post då det tidsmässigt inte 

funnits möjlighet att få tillgång till dessa källor på annat sätt. Det framgick relativt 

snabbt att dessa personers arbetsområden inte skulle komma att bli intressanta för vår 

undersökning och inga vidare försökt till intervju har därför gjorts.  
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III Kostnadsdrivaren inom ABC och kalkylering i 

allmänhet 
 

1 Kalkylering 
Företags syfte är att genom sin verksamhet öka värdet på den input som tillförs. Om 

inte någon värdestegring äger rum i företaget förstör företaget tillgångar då kapitalet 

som binds kunde ha gett ränta i en alternativ investering. För att det inte ska ske måste 

värdestegringen vara minst lika hög som avkastningskravet på kapitalet som används.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Värdestegring i företaget 
 

Produktkalkyler är en beräkning av intäkter och kostnader för ett specifikt 

kalkylobjekt, vanligen en produkt. Frågan som ställs är egentligen vad produkten 

kostar att tillverka, med hänsyn även tagen till kostnaden för kapital.  

 
Det går aldrig att objektivt redogöra för vad en produkt kostar utan det beror alltid på 

hur kostnader och intäkter fördelas. Det vill säga vilken kalkylmetod som används och 

hur den beskriver den faktiska resursförbrukningen. Det är i denna fördelning av 

kostnaderna som fördelningsnyckeln/kostnadsdrivaren spelar huvudrollen. Om en 

kalkylmetod är bättre eller sämre beror på vad användaren vill veta och vad denna ska 

använda informationen till. Kalkylering är med andra ord ett sätt att prissätta företags 

processer och produkter.  

 
Alnestig & Segerstedt (1997:13) framhäver följande användningsområden för en 

kalkyl: 

• Prissättning mot kund vid olika marknadsförhållanden 

• Internprissättning 

• Varulagersvärdering 
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• Val mellan att köpa, hyra eller att tillverka själv 

• Val av tillverkningsmetod 

• Val av försäljningsmetod 

• Uppstarts- eller nedläggningsbeslut av produkter, marknader eller rörelsegrenar 

 

Även om kalkylen främst har till syfte att stödja prissättningen och mäta olika 

produkters lönsamhet är det viktigt att poängtera att en produktkalkyl allena inte utgör 

tillräckligt beslutsunderlag. Långsiktiga marknadsmål, kundrelationer och konkurrens 

påverkar givetvis lämplig prissättning. Produktkalkylen är endast ett, om än viktigt, 

beslutsunderlag av flera.  

 

Därav är det alltid fördelaktigt att ha följande tre frågor i bakhuvudet (jmf. Alnestig & 

Segerstedt 1997):  
 

1. Vad orsakar kostnader? 

2. Vad ska bära kostnaderna? 

3. Vem ska använda kalkylen? 

1.1 Principer för kalkylering 

Svensk kalkyltradition grundar sig på tysk kalkylteori och då den senare är långt mer 

utvecklad, nyttjar uppsatsen huvudsakligen tyska begrepp för att tydliggöra den tysk-

svenska kalkyltraditionen. Formellt sett är de Enhetliga Principerna från 40-talet basen 

i svensk kalkylering och den svenska kalkyleringen har varit relativt pragmatisk i sin 

utformning. Den tyska akademiska diskussionen kring kalkylmodeller och kalkylteori 

är mer djupgående. 

  

Målsättningen med en kalkyl är att kalkylobjektet ska bära sina kostnader, vilket kallas 

kausalitetsprincipen (Andersson 1997:67). Detta ställs mot vilken detaljnivå som är 

försvarbar då mer detaljer inte alltid ger en bättre eller säkrare bild utan kanske bara 

ökade kostnader. Avvägningen mellan kostnaden för god kausalitet och kausalitetens 

betydelse för helheten kallas för väsentlighetsprincipen (Andersson 1997). Viktigt att 

tänka på är dock att de mest lättillgängliga och/eller tillförlitliga måtten inte heller 

alltid är de mest relevanta. (Alnestig & Segerstedt 1997:69-70) 
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Det är viktigt att klargöra att när det i tysk-svensk kalkylering talas om kostnader är det 

i regel inte detsamma som bokföringsmässiga kostnader såsom görs i US-amerikansk 

kalkylering. Kalkylmässiga kostnader inkluderar bara det som är relevant för 

verksamhetens syfte och kan delas upp i kvantitet och pris. Priset är antingen priset på 

resursen (i dåtid, nutid eller framtid), eller alternativkostnaden. Den senare är 

egentligen omöjlig att bedöma då det fordrar att det optimala beslutet är känt. I tysk-

svensk kalkylering brukar därför kapitalkostnaden räknas in i kalkylen som en 

uppskattning av alternativkostnaden. (Kloock & Schiller 1997) Det är en anledning till 

att det är praxis att fortsätta skriva av en anläggningstillgång trots att den ur 

bokföringsmässigt hänseende är avskriven (Alnestig & Segerstedt 1997:135). I USA 

används vanligen ett vinstpålägg istället för att kapitalkostnaden ingår i kalkylen, vilket 

kan ses som ett avkastningskrav som kan jämföras med alternativa investeringar. 

Fördelen med tillvägagångssättet är att kalkylen blir mer flexibel i prissättning, 

produktval och volymförhållanden då beräkningarna annars måste ta hänsyn till att 

olika delar av kalkylen belastas med rätt andel räntekostnader. (Alnestig & Segerstedt 

1997:45)  

1.2 Principer för kostnadsfördelning 
De olika kostnaderna brukar vidare delas upp i primära, vilka är externa kostnader för 

resurser, och sekundära, vilka härrör från den interna verksamheten. Kostnaderna kan 

antingen påföras kalkylobjektet direkt, vilket gör dem direkta, eller fördelas via ett 

kostnadsställe. Slutligen kan dessa kostnader antingen vara rörliga eller fasta mot 

volymen. Direkta kostnader fördelas alltid direkt på produkten men när det gäller 

kostnader för gemensamma resurser skiljer sig de olika kalkylmetoderna åt. Kostnaden 

måste inte vara direkt för att vara rörlig men måste vara rörlig för att vara direkt. Den 

måste inte heller vara fast för att vara indirekt men måste vara indirekt för att vara fast. 

Följden är att direkta kostnader kräver ett orsak-verkansamband. För rörliga kostnader 

räcker det med ianspråkstagandeprincipen. Utöver dessa två principer finns ytterligare 

två som kan användas vid fördelning av indirekta kostnader nämligen 

genomsnittsprincipen och identitetsprincipen. All fyra principer beskrivs i 

nästkommande kapitel. (Kloock & Schiller 1997) 
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1.2.1 Genomsnittsprincipen 

Alla kostnader i ett företag kan fördelas enligt genomsnittsprincipen men oftast sker 

fördelningen på relativt godtyckliga grunder. Den allra enklaste fördelningsmetoden är 

divisionsmetoden där alla företagets kostnader, inklusive direkt material och lön, 

fördelas över de produkter som tillverkas under given tidsperiod. Förutsättningen är att 

produkterna uppvisar homogen resursförbrukning, då alla enheter får bära lika stora 

kostnader. Ekvivalentmetoden är lite mer utvecklad. En del kostnadsslag lyfts vid en 

ekvivalentkalkyl ut ur den totala kostnadsmassan och för dem används ekvivalenttal 

för att bättre återspegla förbrukningen. Exempelvis kan produkterna nyttja olika mängd 

direkt material, vilket korrelerar med deras vikt och de olika produktslagen får på så 

sätt ett ekvivalenttal. Andelen av kostnaden direkt material som produktslaget ska bära 

viktas därigenom för att produkter med en större vikt ska bära större del av kostnaden. 

Ju fler ekvivalenttal som måste nyttjas desto krångligare blir metoden och de relativa 

fördelarna med påläggsmetoden, beskriven ovan, ökar. (Alnestig & Segerstedt 

1997:42-43) 

 

Utmärkande för en självkostnadskalkyl är inte hur kostnaderna fördelas utan det 

faktum att det är en fullkostnadskalkyl där alla kostnader fördelas till olika 

kostnadsbärare. Det innebär ofta att många kostnader fördelas enligt principen ovan. 

De enhetliga principerna (EP) tog fram en standarmodell för kalkylering, vilken har 

utgjort och fortfarande utgör basen för svenska företags kalkylmodeller. Den grundar 

sig på kostnadsslagen direkt material (dM) och direkt lön (dL), vilka sedan används 

som påläggsbaser.  

1.2.2 Orsak-verkanprincipen 

Orsak-verkanprincipen kräver att det finns ett tydligt kausalitetssamband mellan 

kalkylobjektet och resursförbrukningen. Det innebär att om ett kalkylobjekt försvinner, 

försvinner även kostnaden för de resurserna. Även om självkostnadskalkylen genom 

tvåstegsfördelning och differentierade kostnadsställen (se 1.3 Tvåstegsfördelning och 

Grenzplankostenrechnung) strävar efter att leva upp till orsak-verkanprincipen 

förekommer alltid genomsnittsfördelningar. Det utmärkande för en självkostnadskalkyl 

är som nämnts att alla kostnader fördelas till olika kostnadsbärare. Metoderna 

bidragskalkylering, tyska Grenzplankostenrechnung (GPKR) samt ABC lyckas 
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emellertid bättre leva upp till denna princip. Kostnadsfördelning enligt orsak-verkan är 

huvudprincipen för ABC, särskilt för de tidigare versionerna. 

1.2.3 Ianspråkstagandeprincipen 

Betydligt mer krävande än genomsnittsprincipen men mindre strikt än orsak-verkan är 

ianspråkstagandeprincipen. Den säger att kalkylobjektets tilldelning av kostnader ska 

öka när konsumtionen av nya eller befintliga resurser ökar. Ett exempel på detta är de 

flesta kalkylmetoders behandling av lönekostnader. De är visserligen fasta men påförs i 

regel kalkylobjektet olika beroende på hur mycket arbetskraft ett kalkylobjekt tar i 

anspråk, vilket ur ett kalkylteoretiskt hänseende är att nyttja 

ianspråkstagandeprincipen. 

1.2.4 Identitetsprincipen 

Den mest strikta principen formulerades av Paul Riebel i slutet av 50-talet i och med 

hans kalkylmetod Relative Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung (REDR). 

REDR betecknas även av Riebel själv som mer utav ett tankesätt än en i alla lägen 

applicerbar metod (Riebel 1994).  

”Wir sind hier recht radikal vorgegangen -…- ja, ohne Rücksicht auf die 

Realisierbarkeit mit den derzeit in der Praxis verfügbaren Mitteln“.  
Riebel 1994:630  

 

Han menar att ett kalkylobjekt bara får påföras de kostnader som kan hänföras till 

samma beslut som kalkylobjektets existens härstammar ifrån. Ett beslut om att köpa in 

en bal plast för att emballera en serie tissuerullar innebär således att plasten är en 

särkostnad för serien men aldrig någonsin för de enskilda enheterna. 

 

”Nach dem Identitätsprinzip können… Kosten und Erlösen, einander oder einem 

Bezugsobjekt gegenübergestellt werden, wenn sie auf einem gemeinsamen dispositiven 

Ursprung, also einem identischen Entscheidungszusammenhang, zurückgehen.“  
Riebel 1994:627, kursiveringen är författarens egen 

 

Fördelningsprinciperna som beskrivits i kapitlen ovan används i olika grad av olika 

kalkylmetoder, vilket blir tydligt i resterande delar av avsnittet.  
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1.3 Tvåstegsfördelning och Grenzplankostenrechnung 

Förutsättningen för att påläggsfördelning ska vara rättvisande är att indirekta 

kostnader samvarierar med direkta (Andersson 1997: 95). För att leva upp till detta 

måste kalkylen utvecklas med hjälp av differentierade och/eller flera olika 

påläggsbaser. Följden blir att det snart är vettigt att dela upp kostnaderna på flera olika 

kostnadsställen där varje kostnadsställe har en egen fördelningsnyckel för att öka 

kausaliteten. En indelning av kostnadsställen kan göras i direkta och indirekta 

kostnadsställen, där de förstnämnda gör insatser direkt på produkten och därför, precis 

som tidigare, påförs kostnaderna kalkylobjekten. Outputen från de indirekta 

kostnadsställena påförs däremot inte kalkylobjektet direkt utan först det direkta 

kostnadsställena, vilket kallas tvåstegskalkylering. Att fördelningen sker i två steg gör 

det i regel svårt att hitta en kausal fördelningsnyckel till kalkylobjektet. (Alnestig & 

Segerstedt 1997: 125)  

 

Framförallt i Tyskland har tvåstegsfördelningen utvecklats mycket för att bättre leva 

upp till kausalitetsprincipen. Där har emellertid självkostnadskalkyleringens 

fullkostnadsfördelning ofta kritiserats då den inte kan följa orsak-verkanprincipen och 

inte är en funktionell metod för att ge relevant kostnadsinformation för 

beslutsprocessen på kort sikt. Schildbach (1997) säger att det nästan är omöjligt att 

fördela fasta indirekta kostnader med orsak-verkan och framhäver mängden av 

kostnadsställen som skulle behövas. Kilger utvecklade metoden GPKR 1961. 

Grundmodellen av GPKR behandlar enbart rörliga kostnader och skulle fritt översatt 

kunna kallas gränsplankostnadskalkyl men kombineras ofta med en fördelning även av 

de fasta kostnaderna (Christensen & Wagenhofer 1997).  

 

För att GPKR ska vara teoretiskt giltig måste alla kostnadsställen ha linjära 

kostnadsfunktioner med konstant fasta kostnader. Det innebär att marginalkostnaden 

för en ny produkt måste vara konstant. Ewert & Wagenhofer (2003:681) belyser 

svårigheten med att dela upp kostnader i fasta och rörliga, vilket likväl är en 

förutsättning för att metoden ska kunna användas. Kilger et al (2002) menar att 

uppdelningen ofta stämmer tillräckligt bra, vilket är ett av skälen till dess stora 

genomslagskraft i Tyskland.  
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Nedan följer en stegvis beskrivning av tillvägagångssättet för kostnadsfördelning enligt 

GPKR (jmf Kloock & Schiller 1997:305, Andersson 1997:98-101) 

 

1. Direkta kostnader påförs produkten direkt  

2. Uppdelning i direkta och indirekta kostnadsställen 

3. Indirekta kostnader påförs olika kostnadsställen 

4. Uppdelning sker mellan rörliga och fasta kostnader i kostnadsställena och en 

fördelningsnyckel som är proportionell till de rörliga kostnaderna tas fram 

5. Planering av fördelningsnyckelvolymen  

6. Identifiering av primära indirekta kostnader samt uppdelning i fasta och rörliga 

dito 

7. Sekundära kostnader för interna tjänster och varor beräknas genom simultan 

fördelning av primära rörliga kostnader mellan olika indirekta kostnader, vilket 

innebär korsfördelning  

8. Kostnaden per fördelningsnyckel för indirekta rörliga (primära och sekundära) 

kostnader beräknas 

9. Fördelning av kostnaderna på kalkylobjekten 

 

Tillvägagångssättet ovan beskriver endast fördelning av rörliga kostnader. När en 

fullkostnadskalkyl upprättas fördelas även fasta kostnader enligt samma 

fördelningsmetod som ovan. Oftast används den relativa andel som de rörliga 

kostnaderna utgör av de olika kostnadsställenas rörliga kostnader som fördelningsbas.  

1.4 ABC-modellen i korthet 

I fokus för ABC-modellen står aktivitetsbegreppet. Det är aktiviteterna, arbetsuppgifter 

och processer i organisationen, som används för att framställa produkter och som 

genom att de förbrukar resurser orsakar kostnader. Cooper (1988a) menar att valda 

kalkylobjekt bör bära kostnaderna för de aktiviteter de tar i anspråk.  

 

För att kunna relatera resursförbrukning till aktiviteter används så kallade resursdrivare 

(primary cost driver), vilket exempelvis kan vara antalet kWh eller arbetstimmar 

aktiviteten ”producera papper” nyttjar i en pappersmaskin. Slutligen är det 

kalkylobjektet som ska bära kostnaderna för resurserna och aktiviteterna. Hur mycket 
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ett kalkylobjekt utnyttjar aktiviteterna och därigenom resurserna spåras med hjälp av 

en kostnadsdrivare (secondary cost driver eller activity cost driver). Det kan 

exempelvis röra sig om 0,5 pappersmaskintimmar. Den stora fördelen med ABC 

handlar emellertid inte om hur direkta produktionskostnaderna fördelas utan snarare 

om synen på ledig kapacitet och synen på indirekta kostnader såsom omställningar, 

vars kostnader inte drivs av volym utan antal. (Kaplan & Cooper 1998) 

 

Sambandet, där kostnader fördelas i två steg, förtydligas med figur 4 nedan:  

 
 

 
 

Figur 4: Illustration av sambanden mellan ABC-modellens byggstenar (Källa: Nehler 2005:49) 
 
Vad sambandet i figur 4 försöker påvisa är att ju mer ett kalkylobjekt utnyttjar en 

aktivitet desto mer av den aktiviteten kommer att utföras och desto högre blir 

aktivitetens sammanlagda resursförbrukning. I ursprungsmodellen av ABC utgjorde 

produkten kalkylobjektet. Innebörden av detta var att om inga produkter tillverkades 

behövdes heller inga aktiviteter. Alla kostnader beror enligt detta tankesätt på 

produkten och styrkan i resonemanget är att det framgår ett tydligt samband mellan 

orsak och verkan (Lindblad 1992 i Andersson & Johansson 1994:35). Logiken kan 

kännas enkel men har även fått utstå kritik varför modellen utvecklats och idag 

innehåller resonemang om att alla kostnader inte beror på den enskilda produkten utan 

kanske produktionsserien eller fabriken i sin helhet. Cooper & Kaplan utvecklade 

därför 1991 en aktivitetshierarki. Den senare modellen betecknades, enligt Nehler 

(2005:240), av Colwyn Jones & Dugdale (2002) andra generationens ABC-modell och 

ursprungsmodellen första generationen. I fortsättningen kommer fokus att vara på 

andra generationens ABC-modell.  
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2 ABC och dess syfte 
ABC utvecklades ur den Relevance Lost-debatt som pågick i USA under 80-talet, 

vilken kritiserade den moderna interna styrningen av företag ur ett US-amerikanskt 

perspektiv. Johnson och Kaplan kritiserade bristen på såväl praktisk som akademisk 

diskussion och utvecklingen av ekonomistyrningsmetodik, vilken, enligt dem, grundats 

på externredovisningens krav. De påpekade även att produktkalkylerna som användes 

var för aggregerade och gav för lite information om företagets processer. Kärnan i 

denna debatt kan sammanfattas i Johnson & Kaplans (1987) resonemang om att den 

information som används i kalkylerna är för sen, för aggregerad, och förvrängd. Med 

detta menas att informationen ofta är baserad på historiska data som sammanförs i 

kostnadspooler för att sedan schablonmässigt fördelas med mycket liten kauslitet 

mellan resursförbrukning och kalkylobjekt. (Johnson & Kaplan 1987)  

 

Ur Relevance Lost-debatten arbetade Cooper tillsammans med Kaplan fram Activity-

Based Costing, vilket ska lösa problemen de US-amerikanska företagen hade. 

Huvudproblemet var att omkostnader ej alltid är proportionellt volymberoende, vilket 

gör att påläggskalkylering ger felaktiga självkostnader där okomplicerade 

högvolymsprodukter missgynnas medan komplicerade lågvolymprodukter gynnas 

(Kaplan & Cooper 1998:80). I figur 5 åskådliggörs hur detta kan ta sig i uttryck.  

 

 
 

Figur 5: Felaktig prissättning orsakad av traditionella kalkyler (Källa: Kaplan & Cooper 1998:80) 
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ABC tar, enligt Cooper (1988b), hänsyn till produktskillnader i volym, komplexitet, 

storlek, material samt ställtid genom att fokusera på företagets aktiviteter samt genom 

att se vilka produkter som tar aktiviteterna i anspråk. 

 

De iakttagelserna må ha varit riktiga i Cooper & Kaplans US-amerikanska perspektiv 

men direkt felaktiga och inte nya i ett tyskt (-svenskt) perspektiv. Schmalenbach 

påpekade redan 1919 det olämpliga i att använda externredovisningen för intern 

styrning (Christensen & Wagenhofer 1997). Därtill har många av de tankar som förs 

fram som nya med ABC redan presenterats långt tidigare av framför allt Paul Riebel 

och Wolfgang Kilger. I Tyskland har under hela 1900-talet en akademisk diskussion 

pågått som behandlat de problem den ökande konkurrensen medför. Nya koncept 

såsom Prozesskostenrechnung (se kaptiel 3.1) och GPKR har utvecklats vilka har 

anammats av industrin och ibland utvecklats tillsammans med industrin. (jmf Weber & 

Weissenberger 1997) Sverige har i stora drag anammat tankarna bakom de tyska 

metoderna, vilken är långt noggrannare än de påläggskalkyler Cooper och Kaplan 

hänvisar till.  

 

Kaplan & Cooper (1998:100-101) talar om två enkla regler som ger vägledning i 

bedömningen av om det kan löna sig att införa ett ABC-system (ABCS): 

 

• Organisationer med stora indirekta kostnader, särskilt om dessa har växt  

• Organisationer med hög diversifiering i produkter, kunder och/eller processer. 

Diversifieringen kan bero på produktlivscykeln, standard eller specialprodukter, 

volym och kundrelationer.  

 

Cooper & Kaplans egen beskrivning av hur deras modell löser problemen beskrivna 

ovan är följande: 
 

”The theory behind our method is simple. Virtually all of a company’s activities exist 

to support the production and delivery of today’s goods and services. They should 

therefore all be considered product costs. And since nearly all factory and corporate 

support costs are divisible or separable, they can be split apart and traced to 

individual products or product families.” 
Cooper & Kaplan (1988: 96-97) 
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2.1 Fem problemområden 

Det går att urskilja fem ursprungliga områden som kritiseras hos Cooper (1987) där det 

femte egentligen är mer subtilt men grundläggande för modellen och som i och med att 

det utvecklas i senare artiklar och verk, utgör det verkliga bidraget. Den femte är 

givetvis aktivitetsbegreppet (av Nehler 2005 kallat det verkliga bidraget). De tre första 

kräver egentligen inte ett ABCS för att kunna lösas utan kan hanteras med en vanlig 

GPKR eller liknande kalkyl med differentierade kostnadsställen och fördelningsbaser. 

Med avseende på de två sista uppvisar ett ABCS emellertid fördelar. Nedan följer en 

redogörelse för respektive område. 

2.1.1 Direkt lön utgör den dominerande fördelningsbasen 

Cooper (1987:47) anmärker korrekt att direkt lön (eller kostnad) ofta inte är en lämplig 

fördelningsbas då många kostnader inte är proportionella med lönekostnaden. 

Emellertid är det i en SjK fullt möjligt att använda andra fördelningsbaser och på intet 

sätt något nytt för ABC även om diskussionen i och med uppkomsten av ABC 

vitaliserades. 

2.1.2 Administrations- och försäljningsomkostnader 

Cooper (1987:48) påpekar att Affo-kostnader inte alltid inkluderas i kalkylen utan 

adderas som ett pålägg i slutet, då i regel med tillverkningskostnaden som bas. Det ger 

en skev bild när olika produkter och kunder kräver olika mycket uppmärksamhet. 

Iakttagelsen är riktig men i sig inte ett problem som en inte en SjK kan hantera. 

Däremot kan svårigheten att bedöma vad som orsakar kostnader kvarstå, vilket kan 

underlättas med ett ABCS där aktiviteter är i fokus. Detta kommer att behandlas vidare 

i 2.1.5 (Fokus på fördelning av kostnader). 

2.1.3 Kostnadsställena är för få och för stora 

Coopers (1987:47-48) kritik angående antal och storlek på kostnadsställena kan 

härledas från Kaplan & Johnson (1987) och deras kommentar att (intern-) 

redovisningen uppvisar för aggregerade kostnader. Emellertid är även detta något som 

enkelt kan lösas och i GPKR där det är vanligt med över 100 kostnads ställen. 
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2.1.4 Volymrelaterad fördelning 

Redan i Coopers ursprungsartikel (1987:47-48) påpekas att väldigt många kostnader 

som ej är volymberoende fördelas med hjälp av volymrelaterade fördelningsbaser, 

vilket givetvis ger en skev fördelning. Han efterfrågade volymoberoende 

kostnadsdrivare såsom serie utgör för ställkostnader (1988b:41) och menar att ju större 

volymskillnaderna är mellan olika produkter desto gravare blir snedfördelningen av 

kostnader (1987:47-48).  

 

Mycket av den kritik som framfördes är bara relevant i ett snävare US-amerikanskt 

perspektiv. Det fanns dock redan mängder av framförallt tyska företag som använde 

sig av välutvecklade kostnadskalkyler såsom GPKR där det finns mängder av 

fördelningsbaser och kostnadsställen. Kaplan & Cooper hävdar emellertid (1998) att de 

flesta företag de studerat fortfarande använder sig av kalkylsystem som på ett 

undermåligt sätt rapporterar produkternas och de olika kundernas lönsamhet. Även om 

många företag har ökat antalet både primära och sekundära kostnadsställen, liksom 

antalet fördelningsnycklar, kvarstår ett huvudproblem - många kostnader är inte 

volymberoende men fördelas som om dem vore det. Problemet tydliggörs av följande 

citat:  
 

”Many traditional standard cost systems calculate product costs out to six significant 

digits ($5.71462 per unit) but, because of arbitrary allocation procedures, the first 

digit is wrong” 
 

Kaplan & Cooper 1998:89 
 

Cooper & Kaplan (1991a:268) hävdar vidare att ”All traditional cost accounting 

systems use such unit-level drivers to allocate indirect support expenses to products”. 

Enligt Nehler (2005:253) stämmer dock inte detta i en svensk kontext då det även finns 

företag som använder en utvecklad Självkostnadskalkyl med icke-volymrelaterade 

fördelningsnycklar. Emellertid fastställer Ask & Ax (1997) att detta är väldigt sällsynt 

och det vanliga är att ett par olika volymberoende nycklar används. Nehler (2005:253) 

tolkar det som att denna typ av nycklar ej betonats i den utvecklade 

självkostnadskalkylen. Även Glaser (1992) framhäver att vad gäller nyttjandet av icke-

volymberoende fördelningsnycklar är detta ingen nyhet som ABC fört med sig. Han 
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säger att bland annat Kilger redan påpekat att för de kostnadsställen som inte hör till 

produktionen är i regel andra nycklar mer lämpliga, såsom antal beställningar eller 

kundorder. 

 

Cooper & Kaplan (1998:89) medger att kalkylmodellerna blivit bättre men att det ändå 

uppstår problem då en SjK eller GPKR ”drive the expenses of such activities to 

production cost centers where they are arbitrarily allocated to products proportional 

to production volumes.” En förutsättning för att en SjK eller GPKR ska kunna fördela 

kostnader lika väl som ett ABCS är att kostnadsställena enbart utför en funktion 

(aktivitet) och att de enbart tillfördelas kostnader som behövs för denna funktion. En 

sådan fördelning möjliggör ett tydligt orsak-verkansamband på samma sätt som i ett 

ABCS (Nehler 2005:250-251). Det väsentliga i denna diskussion är emellertid inte vad 

som är vanligast i praktiken utan huruvida ABC skiljer sig principiellt från SjK när det 

gäller val av fördelningsnycklar/kostnadsdrivare. Med detta menas att ABC inte är en 

lösning på detta problem i sig utan att det snarare är ABC-tankesättet som kan vara 

behjälpligt. Enligt Nehler (2005:255) menar Dahlgren et al (1999) att det inte finns 

någon principiell skillnad mellan en aktivitet och kostnadsställe samt mellan en 

fördelningsnyckel och kostnadsdrivare. Ståndpunkten stöds av Alnestig & Segerstedt 

(1997:61) som hävdar att ABC är en självkostnadskalkyl där omkostnader fördelas via 

pålägg men där kostnadsställen kallas aktiviteter och påläggsbasen för kostnadsdrivare. 

Att Cooper & Kaplan kritiserar användandet av volymrelaterade påläggsbaser menar 

de är helt korrekt men påpekar, liksom ovan nämnda författare, samtidigt att det inte är 

frågan om några nya principer utan att det enbart är själva fördelningsbasen som måste 

uppdateras. Som stöd till detta resonemang hänvisar de till de principer som EP 

nämner, det vill säga att det inte finns några teoretiskt korrekta fördelningsbaser.  

 

Det bör kanske betonas att uppsatsens syfte inte är att utröna vad den stora skillnaden 

mellan ABCS och SjK är. Diskussionen ovan tydliggör att fördelningsnyckel och 

kostnadsdrivare, ur perspektivet att beräkna produkters kostnader, är så lika att 

problematiken ändock kan diskuteras i sin helhet, vilket kommer att ske mer utförligt 

framöver. 
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2.1.5 Fokus på fördelning av kostnader  

Kaplan & Cooper (1998:79-80) vill inte se ABCS som ett kostnadssystem utan snarare 

som en ekonomikarta över organisationens kostnader och lönsamhet baserat på 

aktiviteter. De frågar retoriskt om någon kan hitta från A till B utan en karta eller 

bygga ett hus utan en ritning. Svaret är givetvis ja om terrängen är bekant eller 

erfarenheten gedigen men nej i en föränderlig miljö. Syftet med ABC har således 

förändrats från att utgöra ett medel för bättre kostnadsfördelning till att vara ett 

ekonomiskt styrinstrument. 

 

Även om Kaplan & Cooper i sitt verk från 1998 tillerkänner GPKR många av de 

egenskaper som efterfrågas inom föregående problemområden, framhävde de att de två 

metoderna besvarar olika frågeställningar. GPKR besvarar, enligt dem, ”How can the 

organization allocate costs for financial reporting and for departmental cost control?” 

(1998:79) 

 

ABC å andra sedan besvarar helt andra frågor: 
 
 

1. “What activities are being performed by the organizational resources?” 

2. “How much does it cost to perform organizational activities and business 

processes?” 

3. “Why does the organization need to perform the activities and business 

processes?” 

4. “How much of each activity is required for the organization’s products, 

services, and customers?” 
 

Svaren på dessa frågor kan användas för att övervinna svårigheter och hitta rätt 

kostnader, vilket Kaplan & Cooper (1998:80) menar att GPKR inte klarar. Fokus i 

självkostnadskalkyler är, enligt Kaplan & Cooper (1998), i regel inte på processerna 

och aktiviteterna som utförs utan på kostnadsställen. Dit allokeras ansvaret för olika 

kostnader, vilka inte sällan helt saknar korrelation och inte alls nyttjas för samma 

processer. Många processer använder sig istället av resurser som i dessa system är 

uppdelade i en rad olika kostnadsställen med olika personer som ansvariga. Även om 

en välutvecklad SjK, såsom den tyska metoden GPKR, används förblir fokus på att de 

olika kostnadsställena ska leva upp till plan och standardvärden, varpå omfattande 
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avvikelseanalyser genomförs. Syftet är att fördela kostnader för att hålla en 

produktionskapacitet redo och att effektivisera denna process istället för att se till vilka 

aktiviteter kalkylobjekten utnyttjar och behöver utnyttja. Det senare är aspekter som 

betonas alltmer i Kaplan & Coopers verk Cost & Effect (1998). Det intressanta för 

denna uppsats blir att diskutera vilken kostnadsmassa som aktiviteterna och därmed 

även produkterna via kostnadsdrivarna ska bära. Med andra ord vad är kostnaden för 

nyttjad och ledig kapacitet samt givetvis vad ska de olika produkterna ska kosta, vilket 

Cooper (1987) framhäver som viktigt:  

 

”If managers are to make intelligent decisions concerning the products they market, 

they need to know what their products cost.” 
 Cooper (1987b:43)  

 

3 ABC-modellens byggstenar 
Ett ABC-system är uppbyggt av resurser, resursdrivare, aktiviteter, kostnadsdrivare och 

kostnadsbärare, vilket åskådliggörs i figur 4 ovan. Ytterligare beskrivning av varje 

byggsten följer nedan. 

3.1 Aktiviteter  

Första steget att utveckla en ABC-kalkyl är att identifiera och lista vilka aktiviteter som 

utförs i organisationen. Cooper & Kaplan (1998:85) säger att en definition av en 

aktivitet ska  bestå av ett verb med tillhörande objekt, såsom kartlägga produktionen, 

köpa in material eller förbättra produkter. Ovanstående exempel på aktiviteter stämmer 

bra överens med Ax & Asks (1995:55) krav på en aktivitet, nämligen att de ska vara 

konkreta arbetsuppgifter eller arbetsmoment som utförs inom företaget. Ytterligare 

bidrag till denna definition kommer från Turney (1996:99) som menar att aktiviteter är 

processer eller procedurer, vilka skapar arbete. För en kundserviceavdelning kan 

exempelvis behandling av kundorder eller kundreturer vara aktiviteter. Med denna 

definition blir det tydligt att aktiviteter är klara, existerande arbetsenheter eller 

processer och inte någon abstraherad term tagen från redovisningssystemet.  Det är 

således aktiviteterna som förbrukar de resurser som finns inom företaget och de 

slutgiltiga kalkylobjekten, eller produkterna, konsumerar i sin tur aktiviteter (Ax & 

Ask 1995:55).  
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Kartläggningen görs genom en aktivitetsanalys, vilken kan utföras på något olika vis, 

men med samma syfte; att fastställa vilka aktiviteter samt deras resursförbrukning 

(Billgren 1995:32). Identifieringen kan antingen göras med fördefinierade aktiviteter 

eller genom den så kallade bottom-up-metoden som engagerar alla i organisationen. 

Nackdelen med denna sistnämna metod är givetvis främst tidsåtgången och fördelarna 

allas delaktighet samt ägande av processen och resultatet. Eftersom aktiviteterna ska 

utgöra verkliga arbetsenheter eller processer är ett sätt att identifiera aktiviteterna att 

fråga respektive avdelningschef om vilka aktiviteter som utförs inom hans eller hennes 

avdelning (Innes & Mitchell 1998:10). Ett annat tillvägagångssätt är att intervjua 

personalen inom olika avdelningar och då fråga vad respondenterna i genomsnitt 

lägger sin tid på under en vald tidsperiod, detta för att inte enbart fånga en 

ögonblicksbild (Billgren 1995:35). För att öka precisionen kan även observation och 

analys av organisations- och flödesscheman användas (Ax & Ask 1995:64).  

 

För att kunna kartlägga och identifiera vilka aktiviteter som utförs inom ett företag är 

det, enligt Ax & Ask (1995:63), klokt att utgå från organisatoriska funktioner såsom 

utveckling, inköp, tillverkning, försäljning och administration, vilket stämmer väl 

överens med Turneys (1996:99) krav på en aktivitet ovan.  Hela denna aktivitetsanalys 

är ofta mycket tidskrävande och Innes & Mitchell (1998:108) menar att det är värt 

mödan för företag att identifiera vilka aktiviteter som utförs men att det i slutänden 

kanske inte alltid behöver leda till implementering av en ABC-kalkyl. Viktigt är även 

att tänka på att av de aktiviteter som identifieras kanske bara vissa kan användas i en 

slutgiltig ABC-kalkyl. Det är hela tiden viktigt att tänka på att skapa ett system som är 

hanterbart både ifråga om tid och pengar eftersom aktiviteterna måste uppdateras med 

jämna mellanrum. (Innes & Mitchell 1998:10) 

 

Kaplan & Cooper (1998) tydliggör även att de aktiviteter som väljs måste vara 

repetitiva och homogena. För att få fram ett hanterbart antal aktiviteter, säger de att 

aktiviteter som utnyttjar mindre än fem procent av en resurs tid bör ignoreras. Om 

målsättningen främst är att bedöma kostnader för ett mindre företag bör företaget 

komma fram till mellan 10 och 30 aktiviteter. Turney (1996:99) påpekar att det 

lämpliga antalet aktiviteter ett ABCS bör inbegripa för att det fortfarande ska vara 

hanterbart skiljer sig beroende på företagsstorlek, teknologiinnehav och typ av 
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verksamhet. Stora företag tenderar att aggregera aktiviteter i funktioner/pooler medan 

små företag behåller distinkta aktiviteter. Det sistnämnda för även Innes & Mitchell 

(1995) fram samtidig som de påpekar att dessa aktiviteter måste vara homogena. Om 

syftet emellertid är processförbättringar bör aktiviteterna vara långt mer detaljerade, 

vilket påverkar både systemets storlek och komplexitet (Kaplan & Cooper 1998:86). 

 

Andra generationens ABCS3 betraktar aktiviteter ur två perspektiv; the cost assignment 

view och the process view, se figur 6 nedan. I det förstnämnda perspektivet görs 

antagandet att kostnadsbärare skapar behov av aktiviteter och att aktiviteter i sin tur 

skapar behov av resurser. (Turney 1996:79-82) Ett antagande som stämmer överens 

med Ax & Ask (1995:55) definition av en aktivitet. Skillnaden framkommer i det andra 

perspektivet, den horisontella delen i figur 6, vilket reflekterar en organisations behov 

av ny sorts information. Informationen som efterfrågas ska förklara orsaker eller 

händelser inom aktiviteterna samt hur dessa påverkar resultatet av desamma. Andra 

generationens ABCS tar även hänsyn till aktiviteter och kostnader som uppstår utanför 

företagets väggar, som exempelvis marknadsföringskostnader eller kundstödjande 

aktiviteter. (Turney 1996:81-84) En utvidgning som känns logisk då kostnader ej direkt 

orsakade av produktionen ofta kan utgör hälften av den totala kostnadsmassan.  

 
Figur 6: Aktivitetsperspektiv i andra generationens ABC-metod (Källa: Turney 1996:81) 

 
Den tyska metoden Prozesskostenrechnung (PKR), vilken enligt Horváth et al (1993) 

ej uppstått ur ABC även om grundidén är densamma4, kräver dock inte lika drastiska 

                                                 
3 Förklaring finns i kapitel 3.1.2 (Aktivitetshierarkin) 
4 De hänvisar till att Siemens redan under slutet av 70-talet arbetade fram processorienterad kalkylering 



 46 

förändringar som ABC Metoden fokuserar enbart på de indirekta kostnaderna utanför 

produktionsprocessen, vilket framgår av följande citat:  
 

”Prozesskostenrechnung ist auf den indirekten Gemeinkostenbereich konzentriert, 

Activity Based Costing wurde im Hinblick auf den Produktionsbereich konzipiert.“ 
 

Horváth et al (1993:611) 

 

I PKR bibehålls traditionella kostnadsställen men inom de indirekta områdena ska 

kostnadsdrivare och delprocesser kartläggas. De huvudprocesser som löper genom 

företaget, såsom att hantera en kundorder eller introducera en ny produkt, förbrukar 

sedan dessa delprocesser och tillskrivs dess kostnader. (Mayer, 1991, Horváth et al 

1993) I princip är detta samma tankesätt som i ABC beskrivet ovan där olika resurser 

direkt påförs aktiviteten och målsättningen är att få fram ett färre antal huvudprocesser: 

 

”Kern des Ansatzes ist die Neustrukturierung der Gemeinkostenbereiche in sachlich 

zusammengehörige, kostenstellenübergreifende Prozessketten.“  
Horváth et al (1993:612) 

3.1.1 Skillnaden mellan aktivitet och kostnadsställe 

Alnestig & Segerstedt (1997) ser, ur ett kalkyltekniskt perspektiv, ingen större skillnad 

mellan kostnadsställen och aktiviteter och menar att aktiviteter bara är mer detaljerade 

kostnadsställen. I mindre noggranna kalkyler blir ett kostnadsställe i regel något som 

ofta överensstämmer med en avdelning, vilken påförs kostnader. I den mer utvecklade 

självkostnadskalkylen har kostnadsstället en klarare uppgift. ”Där samlas kostnader 

som på ett likartat sätt – t ex per styck, per tidsenhet, e d – förorsakas av produkter som 

passerar kostnadsstället.” (Alnestig & Segerstedt 1997:124). I denna kommentar blir 

skillnaden mot sättet att se på kostnader och kostnadsställen hos Alnestig & Segerstedt 

tydlig jämfört med Kaplan & Coopers (1998) syn på aktiviteter. Alnestig & Segerstedts 

kommentar måste tolkas som att det är produkterna som orsakar kostnaderna och att 

kostnadsställena finns till för att samla kostnader som orsakas. Med ett ABC-synsätt är 

det aktiviteterna som orsakar kostnaderna och dessa konsumeras sedan av produkterna. 

Självkostnadskalkylen fokuserar med andra ord på produkten medan ABC fokuserar på 

aktiviteten.  
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3.1.2 Aktivitetshierarkin 

ABC-modellen kritiserades för att det i många fall var omöjligt att hitta kausala orsak-

verkansamband för alla kostnader till enskilda produktenheter. En del aktiviteter utförs 

en gång på varje enhet medan andra utförs en gång per serie eller ännu mer sällan. 

(Cooper & Kaplan 1991b) Att hitta kausala orsakssamband och linjära kostnader 

mellan exempelvis företagsledningen och en enskild produktenhet är oftast inte möjligt 

(Nehler 2005:240-241). Som ett svar på denna kritik utvecklades det som kallas andra 

generationens ABC. Den stora skillnaden från den ursprungliga metoden är att den 

bygger på att aktiviteter ska delas upp i en hierarki med fyra steg. Cooper & Kaplan 

menar att:  
 
”Managers should separate the expenses incurred to produce individual units of a 

particular product from the expenses needed to produce different products or to serve 

different customers, independent of how many units are produced or sold.”  
Cooper & Kaplan 1991b:130 

 

De nivåer som finns med i den av Cooper & Kaplan (1991) introducerade 

aktivitetshierarkin är företagsnivå, produktnivå, serienivå och enhetsnivå, vilka 

tydliggörs av figur 7 nedan.  

 
 

Figur 7: Aktivitetshierarkin (Källa: Cooper & Kaplan 1991b) 
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Bland andra har Ax & Ask (1995) utvidgat aktivitetshierarkin och lagt till en nivå 

mellan företags- och produktnivå, nämligen produktionsprocessnivå. Till denna nivå 

hör aktiviteter som underhåll, reparationer och viss administration. De menar även att 

en aktivitetshierarki och dess olika nivåer bör anpassas till varje enskilt företag. (Ax & 

Ask 1995: 56-58) 

 

Tanken att hänföra kostnader till olika nivåer i företaget lanserades redan på 50-talet av 

Riebel. Hans utgångspunkt är att det inte finns några samkostnader utan att alla 

kostnader är särkostnader men för olika nivåer. (Riebel 1994: 618-619 ):  

”So lassen sich Bezugsobjekt-hierachien (kalkylobjektshierarkier),…, aufbauen. Sie 

ermöglichen es, alle Kosten  
 

• bei irgendeiner Leistung oder Leistungsgruppe 

• bei irgendeinem Kostenplatz, einer Kostenstelle, einer Abteilung, oder 

einem übergeordneten Verantwortungsbereich 

• oder bei einem sonstigen Objekt (z.B. Kunden, Lieferanten, Teilmärkten) 

direkt erfassen und zuzurechnen und sei es beim Unternehmen als ganzem.“ 
Riebel 1994:618 

Även om Riebel inte diskuterar aktiviteter explicit nämner han processer och 

aktiviteter som några av flera möjliga objekt som kan hänföras kostnader. 

 

Ax & Ask (1995:87-88) föreslår att aktiviteter som lokaliseras till den 

företagsövergripande nivån antingen fördelas via ett procentpålägg eller utesluts helt 

från kalkylen. En annan lösning för detta problem kan även vara att göra en 

tvåstegsfördelning av aktiviteter som stödjer huvudaktiviteterna så att dessa fungerar 

som sekundära kostnadsställen såsom i GPKR. En sådan fördelning strider dock mot 

ursprungstanken med ABC och orsak-verkanprincipen och enligt denna logik borde då 

dessa kostnader flyttas upp en nivå i hierarkin eftersom de inte direkt kan fördelas till 

kalkylobjektet.  

 

Cooper & Kaplan (1998:90) har tillsammans redovisat ytterligare en utveckling av 

aktivitetshierarkin. Det nya i denna version av modellen är att produktnivån har delats 

in i flera nivåer som de kallar produkt- och kundstödjande aktiviteter och linje- eller 

varumärkesstödjande aktiviteter. (Cooper & Kaplan 1998:91) Tillsammans innefattar 
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dock dessa nivåer samma sorts aktiviteter som den ursprungliga produktnivån och 

eftersom syftet, vilket även nämndes ovan, inte är att behandla aktiviteter på denna 

nivå ges inget större utrymme för ytterligare diskussion. 

3.2 Resurser och resursdrivare 

Resurser är helt enkelt den personal och de kapitalvaror som finns i ett företag eller det 

material och dylikt som används för att utföra dess aktiviteter. Hicks (1999:67-70) 

beskriver hur kostnaderna för de resurser som bara används av en aktivitet direkt kan 

tilldelas de aktiviteterna likt de traditionella kalkylmodellerna. För de resurser som 

används av flera aktiviteter, exempelvis en person som lägger tid på olika funktioner, 

bör dess kostnader först samlas upp i en kostnadspool och sedan fördelas ut på 

aktiviteterna. Det finns sällan statistiskt dokumenterat hur resursen används och därför 

måste någon sorts fördelningsnyckel tas fram. Nyckeln kallas i ABC för resursdrivare 

(primary cost drivers), vilken därmed utgör länken mellan kostnaderna för resurser och 

dessa aktiviteter (Gunasekaran 1999:122). Kaplan & Cooper (1988:88) menar att en 

aktivitetsanalys är det bästa sättet att få fram resursdrivare när det gäller mänskliga 

resurser och vanligen mätning vid maskinella resurser. 

 

Resurser och resursdrivare är inte i fokus för uppsatsen och kommer därför inte 

behandlas utförligare. Däremot rekommenderar Kaplan & Cooper (1998:328) ett par 

böcker, vilka behandlar hur resursdrivare väljs och kvantifieras.5 Nehler (2005:242-

243) är dock kritisk och menar att det varken i teorin eller i praktiken läggs ner 

tillräcklig tid på att se till att resursdrivaren uppvisar hög korrelation med aktivitetens 

verkliga resursförbrukning. När detta steg i fördelningen inte görs ordentligt 

aggregeras felen sedan i nästa fördelningssteg, mellan aktivitet och kalkylobjekt, och 

blir ännu större. Det finns dock några artiklar som diskuterar denna problematik såsom 

Yahya-Zadeh (1993) och Datar & Gupta (1994) 

                                                 
5 Brimston, J. A., 1991,  Activity Accounting,  John Wiley & Sons, New York, Cokins, G., Stratton, A., 
och Helbing, J., 1993, An ABC Manager’s Primer, Irwin Professional Publishing, Chicago,  Hicks, D.T., 
1992,  Activity-Based-Costing for Small and Mid-Sized Businesses: An Implementation Guide, John 
Wiley & Sons, New York 
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3.3 Kostnadsdrivare 

Cooper & Kaplan (1991a, 1998) beskriver tre olika metoder att mäta produktkostnad. 

Den första metoden använder transaktioner som bas, den andra tid och den tredje 

intensitet. De skiljer sig åt med avseende på hur komplexa och dyra de är att använda 

samt i fråga om precision. ”The selection of an activity cost driver reflects a subjective 

trade-off between accuracy and the cost of measurement.” Kaplan & Cooper 

(1998:95). Innebörden av detta är att, allt annat lika, färre och transaktionsbaserade 

kostnadsdrivare är bättre då det minskar komplexiteten i systemet. 

 

En kostnadsdrivare kan sägas uppfylla två olika syften. För det första ska den visa 

kalkylobjektets konsumtion av en aktivitet och därmed vilka kostnader kalkylobjektet 

ska bära. Det senare är en aspekt som exempelvis fokuserar Miller (1996 i Nehler 

2005:51) på och den kan betecknas som efterfråge- eller fördelningssyftet. Fördelning 

eftersom kostnadsdrivaren uppfyller samma funktion som en fördelningsnyckel i SjK 

även om det är kalkylobjektet som efterfrågar aktiviteten och därmed, via 

kostnadsdrivaren, är orsak till kostnaden den får bära. Syftet med fördelningsnyckeln i 

SjK är det, som tidigare nämnts, att fördela kostnader på kalkylobjektet. 

 

För det andra är kostnadsdrivaren ett kvantitativt mått på aktivitetens output. Summan 

kallas för kostnadsdrivarvolym och det är baserat på denna som aktivitetskostnaden 

fördelas (jmf. Innes & Mitchell 1992 i Nehler 2005:51). Senare kommer det att bli 

tydligt att denna aspekt spelar en viktig roll vid ledig kapacitet.  

 

Ax & Ask (1995) påpekar att det även är viktigt att tänka på kostnaden för att 

upprätthålla samt uppdatera systemet. Denna avvägning är en av faktorerna som gör 

valet av kostnadsdrivare svårt. Något annat som kan försvåra valet är att en extern 

person inte har samma insikt i verksamheten och kanske därför inte kan synliggöra alla 

samband och förhållanden som påverkar kostnaderna. Ett sätt att komma runt detta 

problem är att låta de avdelningschefer och den personal som blir direkt berörda av 

vissa aktiviteter identifiera vilka kostnadsdrivare som skulle kunna vara lämpliga 

(Innes & Mitchell 1998:11). Författarna menar att detta exempelvis kan göras genom 

att inleda en diskussion som behandlar anledningen till att vissa aktiviteter tillskrivs 

resurser. En sådan diskussion bör ge svar på frågor som; Varför behöver en aktivitet 
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mer resurser? Under vilka omständigheter behöver en aktivitet mer eller mindre 

resurser? Varför kräver en aktivitet övertid av en viss resurs samt varför kan dötid 

uppstå för en viss aktivitet? (Innes & Mitchell 1998:11) 

 
Cooper (1989) anger fyra faktorer som avgör hur många kostnadsdrivare som behövs: 

• önskad noggrannhet 
• graden av produktdiversifiering 
• aktiviteternas relativa kostnadsbetydelse 
• graden av volymdiversifiering 

 
Han säger att mätkostnader, korrelationen mellan kostnadsdrivaren och verklig 

konsumtion samt en kostnadsdrivares beteendemässiga effekter bör beaktas. Ax & Ask 

(1995) förespråkar att försöka slå ihop småkostnader och hitta en acceptabel 

kostnadsdrivare till dessa men understryker att aktiviteter där proportionen mellan 

olika produkter kraftigt skiljer bör förbli åtskilda med hänsyn tagen till den relativa 

kostnadsbetydelsen. 

3.3.1 Tre sorters kostnadsdrivare 
Transaktionsbaserade kostnadsdrivare innebär att exempelvis antal kvitton, kundorder, 

servade produkter används som kostnadsdrivare. En förutsättning för att denna typ ska 

fungera är att aktiviteten är homogen i sin resursförbrukning oavsett vilken produkt 

som efterfrågar aktiviteten. Kostnaden för aktivitetens förbrukning av de olika 

resurserna summeras och divideras sedan med antalet gånger aktiviteten utförts. Denna 

kostnad multipliceras med antalet gånger aktiviteten utnyttjats av ett enskilt 

kalkylobjekt för att få fram kostnaden som kalkylobjektet ska bära. Att använda 

transaktionsbaserade kostnadsdrivare utgör den enklaste och minst kostsamma 

metoden eftersom den bara kräver en mätning av hur många gånger aktiviteten utförts. 

(Kaplan & Cooper 1991a,1998) 

 

Tidsbaserade kostnadsdrivare bör användas då kalkylobjekt fordrar olika mycket av 

aktiviteten. Omställningstid kan exempelvis skilja mycket beroende på vad som 

tillverkas och en del kunder tar väldigt mycket mer tid i anspråk. De vanligaste måtten 

är arbets- eller maskintimmar. Att mäta hur lång tid olika aktiviteter tar för olika 

kalkylobjekt är ett resurskrävande åtagande, vilket måste beaktas vid valet av 

kostnadsdrivare. (Kaplan & Cooper 1991a,1998) 

 



 52 

Intensitetsbaserade kostnadsdrivare innebär att den verkliga resursåtgången för 

aktiviteten mäts varje gång aktiviteten utförs. Metoden är den mest pålitliga men 

samtidigt den överlägset dyraste. Därför bör den bara användas då aktiviteterna är 

mycket heterogena och orsakar stora kostnader. Exempelvis kanske specialister 

och/eller specialmaskiner måste nyttjas då endast vissa kalkylobjekt nyttjar aktiviteten. 

(Kaplan & Cooper 1998) 

 

Kaplan & Cooper (1998:98) menar att ABC-praktiker ofta försöker simulera en sorts 

intensitetskostnadsdrivare genom att använda sig av viktade index istället för att mäta 

varje produkts exakta aktivitetskostnad. Exempelvis kan omställningsaktiviteten delas 

in i lätt eller svår. För hanteringen av en kundorder kan det definieras vad som är 

normalt och sedan bedöma att en komplierad kund kräver tre gånger så mycket tid. 

Ansvarig får sedan försöka bedöma och lista alla olika kunder. De (Kaplan & Cooper 

1998:100) framhäver vidare att även om kostnadsdrivare kan bygga på uppskattningar 

får det aldrig röra sig om en godtycklig fördelning för att orsakssamband och möjlighet 

att få fram precisa uppgifter saknas. Istället ska det vara ett medvetet val där kostnader 

vägts mot nytta.  

 

Fyra sorters kostnadsdrivare generar olika kostnader 

SAM-konsulterna delar, enligt Nehler (2005:136), in sin ABC-kalkyl i fyra 

huvudkostnadsdrivare, vilka används som ett slags aktivitetspooler (Nehler 2005:148). 

De kan även användas för att klassificera de olika kostnadsdrivarna som tas fram och 

underlätta processen av att försöka integrera kostnadsdrivare som korrelerar med 

varandra utan att tvunget ta steget fullt ut och verkligen bilda pooler. De olika 

kostnadsdrivarna är som följer: 

• Volymkostnadsdrivare – som beror på produktionsvolymen. 

• Strukturkostnadsdrivare – som beror på tillverkning och inköp av komponenter. 

• Nyhetskostnadsdrivare – som har att göra med nya produkter eller nya 

komponenter 

• Orderkostnadsdrivare – som beror på antalet tillverkningsorder och 

försäljningar 
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3.4 Kalkylobjekt 

Produktkalkylering innebär en beräkning av kalkylobjekts lönsamhet. Själva syftet med 

kalkylering är att ta fram beslutsunderlag gällande ett kalkylobjekt. Det är således 

viktigt att definiera vilka objekt som slutligen ska bära kostnaderna. Precis som det 

finns en aktivitetshierarki går det att tala om en kalkylobjektshierarki. 

 

Turney (1996:104-105) menar att de flesta företag har en hierarki för produkterna och 

en för kunderna. Han nämner exempelvis produkttyper, individuella produkter och 

produktdelar samt marknader, distributionskanaler och enskilda kunder. Det finns dock 

anledning att inkludera fler nivåer beroende på vilken sorts objekt som utnyttjar 

aktiviteterna. Åtminstone bör serie innefattas i processindustrin då många kostnader är 

hänförliga till just serie. Kalkylobjektshierarkin tydliggörs genom Turneys 

framställning nedan (figur 8), vilken har utvidgats för att även inkludera nivån serie.  

 
  Detaljnivå

  Låg

  Hög

Produkttyper

Produktserie

Individuella
Produkter

Produktdelar

Marknader

Distributionskanaler

Enskilda kunder

 
 

Figur 8: Kalkylobjektshierarkin (Källa: egen bearbetning av Turney 1996:105) 
 
3.5 Byggstenarnas ömsesidiga beroende  
Ax & Ask (1995:64-65) påpekar att valet av kostnadsdrivare bör göras i samband med 

identifiering av aktiviteter för att kunna göra en avvägning mellan kalkylens 

komplexitet och hanterbarhet. Det är en viss skillnad mot den sekventiella logik som 

kan anas i Cooper & Kaplan (1998) likväl som hos Turney (1996) och andra författare 

som diskuterar implementeringen av ett ABCS. De förespråkar i regel att först välja 

aktiviteter, sedan kostnadsdrivare och slutligen kalkylobjekt. Samtidigt påverkar valet 

av kalkylobjekt givetvis även vilken kostnadsdrivare som är lämplig då 

kostnadsdrivarens uppgift är att knyta ihop aktivitetskostnaden med kalkylobjektet. 

Aktiviteterna som återfinns i de högre nivåerna i aktivitetshierarkin, är i regel mycket 
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svåra att fördela kausalt till kalkylobjekt med hög detaljnivå. Om ett kalkylobjekt har 

valts måste kostnadsdrivaren kunna mäta kalkylobjektets nyttjande av aktiviteten, 

annars måste aktiviteten omdefinieras för att uppnå kausalitet. 

 

Med stöd i ovanstående är bilden av ett sekventiellt framtagande av ett ABCS en 

förenkling, om än en rimlig sådan särskilt när första prototypen av systemet tas fram. I 

början måste ett förenklat tillvägagångssätt användas för att först skaffa förståelse för 

företagets olika processer och möjliga aktiviteter samt kostnadsdrivare. För att 

sedermera förfina systemet är det nödvändigt att förstå att det rör sig om ett ömsesidigt 

beroende mellan aktivitet och kalkylobjekt där kostnadsdrivare är det som förbinder 

aktivitetens resursförbrukning med kalkylobjektet enligt figur 9 nedan.  

 

 
Figur 9: Ömsesidigt beroende mellan aktivitet och kalkylobjektet 

 

4 Kostnadsdrivare och ledig kapacitet  
Enligt Alnestig & Segerstedt görs i ABC ett val att bortse från distinktionen mellan 

fasta och rörliga kostnader, vilket är ett steg tillbaka i utvecklingen. Det går att få 

intrycket av att alla kostnader är rörliga eftersom ingen kostnad uppstår om inte 

kalkylobjektet, via kostnadsdrivaren, efterfrågar aktiviteten. Flexibiliteten i 

prissättningen påverkas även negativt när beläggningen varierar eftersom alla 

kostnader behandlas som särkostnader även om de snarare är fördelade samkostnader 

som ej är rörliga. (Alnestig & Segerstedt 1997:58-59) De, liksom Ax & Ask (1995: 91-

92), menar därför att ABC inte är fördelaktigt att använda när diskussionen handlar om 

kortsiktiga produktionsbeslut. Särskilt tydligt blir detta när företaget har ledig kapacitet 

och ska bedöma om marginalprodukten är lönsam eller ej. ABCS ger en självkostnad 

men skiljer inte ut en särintäkt och särkostnad, vilket både en minimialkalkyl (form av 

SjK) och en BK kan göra. En kompletterande kalkyl, för främst kortsiktiga beslut, kan 

därför vara av nytta. 
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Det är kanske just i dessa situationer som PKR verkligen kommer till sin rätt. Metoden 

utgör som nämnts ingen total omdaning av GPKR utan fokuserar på att inom det 

befintliga systemet förbättra fördelningen av icke-produktionsrelaterade indirekta 

kostnader genom aktivitetssynen. I detta system delas kostnaderna in i rörliga i 

förhållande till aktivitetsutnyttjande (Leistungsmengeinduzierte) och i fasta i 

förhållande till aktivitetsutnyttjande (Leistungsmengenneutrale), såsom 

beredskapskostnader – kostnad för att hålla maskiner i trim även om de inte används 

inklusive avskrivningar. De sistnämnda ska, om fullkostnadskalkylering önskas, 

fördelas med de rörliga kostnaderna som bas. Slutligen kan sedan huvudprocessernas 

kostnader fördelas ut på kalkylobjekt med hjälp av fördelningsnycklar. (Horváth et al 

1993) Även om detta system innebär att delar av fördelningen bryter mot orsak-

verkanprincipen, något även Horváth et al (1993) påpekar, förenar det aktivitetssynen 

med den mer traditionella synen på självkostnad och är gynnsam för beslutsfattande på 

kort sikt. 

 

Ax & Ask (1995:89-90) påpekar emellertid att produktkostnaderna inte alltid är 

beslutsrelevanta. Framförallt vid nedläggning av produktion är det viktigt att beakta 

vilka kostnader som kommer att övergå i outnyttjad kapacitet och som sedan inte 

kommer att kunna utnyttjas eller avvecklas. De (Ax & Ask 1995) framhäver istället 

ABC:s relevans vid behov av långsiktiga beslutsunderlag för hur kapaciteten ska 

behandlas och utnyttjas.  

 

I detta perspektiv blir det intressant att diskutera vad som verkligen är fasta och rörliga 

kostnader. Kaplan & Cooper (1998:120-121) medger att GPKR är bra på att kalkylera 

vad marginalprodukten kostar men att kalkylen utgår från att det finns en stor andel 

kostnader som är fasta. De framhäver det självklara, att alla kostnader i ett längre 

tidsperspektiv är rörliga, och att denna insikt är det essentiella när ledig kapacitet ska 

diskuteras och dess kostnader fördelas. I princip är alla kostnader utom driftskostnader 

och direkt material fasta i något hänseende. Det går inte att säga upp personal hur som 

helst och även leasingavtal löper över en viss tidsperiod. Det som blir mycket 

intressant är emellertid om den outnyttjade kapaciteten kommer att nyttjas framöver 

eller om den annars kan minskas. Möjligheten att minska överkapaciteten blir även 

viktig när effektivitetsförbättringar diskuteras. De ter sig poänglösa om de inte görs för 
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att klara av att motsvara efterfrågan eller för att möjliggöra kostnadsbesparingar. Med 

hjälp av en kostnadsdrivare blir det tydligare var det finns begränsad kapacitet och 

ansträngningarna kan istället läggas där. Om kapaciteten är begränsad hjälper en 

kostnadsdrivare till genom att visa vilka av de, relativt andra, olönsamma produkterna 

som nyttjar kapaciteten, vilken då bör frigöras för lönsammare produkter.  

4.1 Aktivitetskostnad och val av kostnadsdrivarvolym 

Kaplan & Cooper (1998:112) menar att vid införandet av ett ABCS bör historiska data 

användas i första steget för att ta fram aktivitetskostnaden men påpekar samtidigt faran 

i denna metod. När föregående periods sammanlagda kostnader används och divideras 

med vald kostnadsdrivare uppstår två svagheter. a) En titt i backspegeln nyttjas för att 

få framtida kostnader och b) hänsyn tas ej till om det finns ledig kapacitet. Om det med 

samma resursförbrukning hade kunnat hanteras 25 % mer av kostnadsdrivaren borde 

aktivitetskostnaden också minska med en fjärdedel. Samtidigt framhäver de att det är 

det bästa sättet att inleda en omvandling till ett ABCS eftersom de historiska faktiska 

värdena ofta avslöjar ineffektivitet, olönsamma produkter och kunder etc. Det ger 

ledningen underlag att se över processerna och fundera över varför vissa kunder och 

produkter är mer lönsamma än andra. I ett senare skede är det, med hjälp av den 

nyvunna informationen, möjligt att effektivisera aktiviteten och sedermera basera 

budgeten på ABC. I detta perspektiv är det kostnadsdrivarens andra syfte, att vara ett 

mått på kvantitativ output, som står i förgrunden. 

 

Alnestig & Segerstedt (1997:58) påpekar riktigt att det kan uppstå problem i ABCS i 

form av undertäckning om den sammanlagda budgeterade aktivitetskostnaden slås ut 

på den budgeterade kostnadsdrivarvolymen. Det ger intrycket av att kostnaden per 

inköp är komplett rörlig men på kort sikt är aktivitetens resursförbrukning, i första 

hand löner, inte rörlig och den verkliga kostnaden kommer inte att täckas av de 

kalkylobjekt som nyttjar kapaciteten om inte aktiviteten hunnit anpassa sig till den nya 

volymen. Cooper & Kaplan (1998: 114-118) klargör dock att den budgeterade 

resursförbrukningen inte ska divideras med budgeterad kostnadsdrivarvolym utan med 

möjlig kostnadsdrivarvolym. Sedan är det upp till ledningen att bedöma om denna 

överkapacitet ska reduceras eller bäras av företaget i sin helhet. Även Ax & Ask 

(1995:70-71) påpekar vikten av att inte enbart de produkter som faktiskt produceras får 
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bära hela den totala aktivitetskostnaden. Produkterna skulle då riskera att bli för högt 

prissatta, vilket skulle minska efterfrågan och därmed produktionen med följden att 

ännu färre produkter skulle få bära aktivitetskostnaden. Kaplan & Cooper (1991a, 

1992) kallar detta för risken att hamna i en dödssprial. Sammantaget säger de (Kaplan 

& Cooper 1998:135) att ABC inte bör ses som en möjlighet att bättre fördela historiska 

kostnader utan som ett verktyg för att uppskatta kostnader för aktiviteter i framtida 

perioder, vilket är värdefullt för företagsledningens beslutsfattande. Kostnaderna för 

aktivitetens resursförbrukningen delas därför in enligt följande: 
 
Total aktivitetskostnad = kostnad för utnyttjad kapacitet + kostnad för outnyttjad 

kapacitet 

4.2 Problem med ledig kapacitet 

Vid diskussion kring kapacitet utgör givetvis frågan kring vad som är den högsta 

praktiska kapaciteten en relevant aspekt. Normalt sett brukar sägas att den praktiska 

kapaciteten är cirka 80-85% av teoretisk maxkapacitet, även kallat normalkapacitet. 

Analytiskt kan detta räknas fram genom att den teoretiska maxkapaciteten räknas fram 

och därefter subtraheras aspekter såsom underhåll och raster (Kaplan & Cooper 

1998:127). Verkligheten låter sig i regel inte alltid mätas på detta matematiska vis. 

Istället framhäver Kaplan & Cooper (1998:127) möjligheten att välja en månad när det 

är bekant att resursen utnyttjades maximalt och inga extraordinära störningar inträffade 

som sedan får representera den högsta praktiska kapaciteten. 
 
Ovan nämndes att kostnadsdrivare i regel bör baseras på praktisk kapacitet för att 

kalkylobjekt inte ska bära kostnader för ledig kapacitet. Frågan är då givetvis om detta 

är en regel utan undantag och vilket kalkylobjekt som då ska bära kostnaden. Cooper & 

Kaplan (1998) använder sig här i det närmaste av REDR-synen på informationen när 

de menar att det är beslutet som ligger bakom kostnaden som avgör hur den ska 

fördelas. Den som är ansvarig för beslutet, och ibland även för de produkter som ligger 

till grund för beslutet, får bära kostnaden. De menar att i de fall företaget vill bibehålla 

extra kapacitet för att kunna förbli flexibelt när expressorder kommer bör kostnaden för 

denna flexibilitet belasta de produkter/kunder som kräver sådan service. På samma sätt 

bör kostnaden för kapacitet som införskaffats eller bevaras (exempelvis en ”för stor” 

maskin) trots att det är bekant att hela kapaciteten ej kommer nyttjas, fördelas på de 
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kalkylobjekten för vilken den specifika kapaciteten införskaffats/bibehålls. Kapaciteten 

som är planerad att utnyttjas bör då betecknas praktisk kapacitet och utgöra 

kostnadsdrivarvolymen, vilken används som nämnaren i uträkningen av 

aktivitetskostnad per kostnadsdrivare. 

 

Ett liknande resonemang gäller då en standard på maskinparken eller annan resurs 

införskaffats eller upprätthålls som är nödvändig för en grupp kalkylobjekt men 

överstiger behovet för en annan grupp. Det rimliga är då att den mindre anspråksfulla 

gruppen får bära kostnaden för vad en, för dess verksamhet, nödvändig resurs 

(normalstandard) hade kostat. Den anspråksfulla gruppen får stå för merkostnaderna 

för den dyrare införskaffade resursen. I figur 10 får då kostnaderna inom det streckade 

området bäras av alla kalkylobjekt och de inom det färgade området bäras enbart av de 

mer anspråksfulla. (Kaplan & Cooper 1998:127-130) 

 
 

Figur 10: Fördelning vid olika krav på aktivitet 
 
Den som gjort bedömningen att extra kapacitet eller högre standard behövs får ta 

kostnaden om detta inte blir fallet. Däremot är det inte säkert att produkterna/kunderna 

omedelbart ska bära kostnaden. Först måste en strategisk utvärdering ske. Det är 

däremot ett bra sätt att utvärdera den ansvariges prestation. (Kaplan & Cooper 

1998:131-132) 

 

Tankesättet i de två senare fördelningssätten stämmer inte överens med den 

grundläggande principen för ABC, nämligen att det ska finnas ett orsak-

verkansamband. För det första orsakas inte högre avskrivningskostnader av att 

ytterligare en produkt nyttjar kapaciteten utan detta är en kalkylerad kostnad. 

Förhållningssättet att kalkylobjektet enbart ska bära kostnaden för den kapacitet den tar 

i anspråk grundar sig därtill inte på orsak-verkanprincipen utan 



 59 

ianspråkstagandeprincipen. I det senare exemplet, när Kaplan & Cooper (1998) menar 

att den som är ansvarig för beslutet ska bära kostnaden, rör det sig snarare om 

kostnadsfördelning enligt identitetsprincipen.  

 

För Kaplan & Cooper (1998) verkar det emellertid inte spela någon större roll att de 

byter fördelningsprincip. Det blir tydligt att deras ABC-modell inte bygger på en 

ortodox teoretisk bas utan att den är högst pragmatisk. Med detta i bakhuvudet blir det 

en aning löjeväckande att försöka till fullo implementera ett ”bokstavstroget” ABCS. 

Ett ABCS är i sig inte enhetligt och dess fäders förhållningssätt ter sig här väldigt 

pragmatiskt. En teoretisk modell måste rimligen bygga på några grundläggande 

principer som efterlevs. Hur kostnader ska tilldelas kalkylobjekt är det mest 

grundläggande i kalkylering och då Kaplan & Cooper inte förblir konsekventa på detta 

område är ABC knappast att beteckna som en teoretisk modell. 

4.3 Analysmodell I – Fördelning av kostnaden för ledig 

kapacitet  

Det har påpekats i kapitel 1.1 (Principer för kalkylering) att: 

 

”Även om kalkylen här alltså främst har till syfte att stödja prissättningen och mäta 

olika produkters lönsamhet är det viktigt att poängtera att en produktkalkyl allena inte 

utgör tillräckligt beslutsunderlag. Långsiktiga marknadsmål, kundrelationer och 

konkurrens påverkar givetvis lämplig prissättning.”  

 

Kostnadsdrivarna hjälper till att identifiera aktiviteter med ledig kapacitet. Valet av 

kostnadsdrivare och kostnadsdrivarvolym avgör sedan vilka kalkylobjekt som i 

slutändan får bära kostnaden för outnyttjad kapacitet. Innan kostnadsdrivare slutligen 

väljs är det därför lämpligt att försöka bena upp situationen för att lättare förstå dess 

orsaker och följder. Följande trädmodell (figur 11) är framtagen som en grundläggande 

modell för att stimulera de frågor företagsledningen bör ställa sig angående 

hanteringen av ledig kapacitet ur ett kalkylperspektiv. Svaret på vilken väg de väljer 

påverkas självfallet även av de långsiktiga strategiska målen. Därefter är det möjligt att 

välja kostnadsdrivare och kostnadsdrivarvolym för att fördela kostnaden för outnyttjad 

kapacitet på valda produkter. 
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Figur 11: Analysmodell I – Beslutsmodell vid ledig kapacitet 
 

5 Kostnadsdrivarproblematik 
Kausalitetsprincipen och väsentlighetsprincipen, nytta och kostnad, vilka har 

preciserats i kapitel 1.1 (Principer för kalkylering) och följt framställningen i de andra 

kapitlen, är basen för en diskussion kring val av kostnadsdrivare. Vad som kan 

tilläggas är att framkomsten av ABC har gynnats av att ökad konkurrens och 

diversifiering har medfört ett ökat behov av hög precision i kalkyleringen. Samtidigt 

har datoriseringen möjliggjort lättare och snabbare tillgång till data, även om 

insamlandet av pålitlig information fortfarande kan utgöra ett problem. (Kaplan & 

Cooper 1998:104) Utöver kostnadsdrivarens mätkostnad och dess relation till 

aktiviteternas förbrukning nämner Cooper (1989a) ytterligare en viktig faktor för valet 

av kostnadsdrivare, nämligen kostnadsdrivarens beteendeeffekter. Därtill tar bland 

andra Yahya-Zadeh (1993) upp att skillnaden i kalkylmässiga och bokföringsmässiga 

kostnader bör beaktas och Datar & Gupta (1994) framhäver att inkrementella 

förbättringar kan medföra problem. 

5.1 Mätkostnad 

De tre typerna av kostnadsdrivare som beskrevs i kapitel 3.3.1 (Kostnadsdrivare) 

skiljer sig väldigt mycket åt vad gäller kostnader för mätning och uppdatering. Det 

måste givetvis även beaktas hur många kostnadsdrivare ett företag väljer att nyttja. 

Slutligen måste kostnaderna för dessa vägas mot nyttan som nämnts i diskussionen i 
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föregående kapitel. Nehler (2005:243-244) drar utifrån sina fallstudier slutsatsen att 

komplexiteten ökar markant med varje extra kostnadsdrivare, ”(det) skapar stora och 

oöverskådliga system som är dyra i drift och komplicerade att hantera och 

uppdatera.” Nehler påpekar även att de fallföretag han studerat sett tillgänglighet som 

ett viktigt kriterium vid val av kostnadsdrivare. Det påpekas emellertid att bara för att 

de är lättillgängliga behöver de inte vara relevanta (se även 1.1 Principer för 

kalkylering). Överlag beskriver Nehler att kausalitetsprincipen ofta fått stå i 

bakgrunden för väsentlighetsprincipen, framför allt med avseende på att företagen 

tvekat inför kostnaderna för de möjligen mer precisa kostnadsdrivarna. Brimson & 

Antos (1999:51) instämmer och poängterar att: ”Having too much detail is as 

troublesome and inefficient as not having enough detail.” Sammanfattningsvis kan 

sägas att kostnadsdrivare som finns tillgängliga samt baserar på antal snarare än tid 

eller intensitet innebär lägst mätkostnad. (Cooper 1989) 

5.2 Kausalitet 

Noreen (1991) säger att en förutsättning för att ett ABCS ska fungera är att alla 

kostnader kan härledas till aktiviteter och att dessa kostnader samvarierar med 

aktiviteten. Därefter ska som bekant dessa kostnader påföras kalkylobjekten och för att 

en kostnadsdrivare ska vara bra måste den uppvisa god kausalitet med aktiviteten och 

dess kostnader. Det finns tre områden i denna kedja som kan orsaka problem och 

försämra kostnadsdrivarens validitet.  

 

För att undvika problem med kostnadsdrivaren måste för det första, aktiviteten uppvisa 

ett homogent resursutnyttjande. Det innebär att aktiviteten alltid måste nyttja lika 

mycket resurser varje gång den utförs. Exempelvis måste aktiviteten A1 alltid kräva tre 

enheter av resurs X, fem enheter av resurs Y och 0,75 enheter av resurs Z. 

 

För det andra måste resurserna kosta lika mycket oavsett hur många gånger aktiviteten 

utförs. Marginalkostnaden för resurs X måste med andra ord förbli konstant. Yahya-

Zadeh (1993) påpekar emellertid att många aktivitetskostnader utvecklas stegvis eller 

åtminstone inte linjärt i förhållande till aktiviteten. För att motverka att detta skadar 

kausaliteten presenterar Yahya-Zadeh (1993) några försiktighetsåtgärder. Det första är 

givetvis att vara vaksam för olinjära samband. Han föreslår att statistik och 
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regressionsanalys bör användas för att upptäcka brister samt att uppdateringar bör ske 

regelbundet då korrelationen mellan kostnader kan förändras. Något annat som kan 

påverka korrelationen är teknologiutveckling, vilket därför också måste tas hänsyn till. 

Det är vettigt att vara uppmärksam på när förändringarna sker och kanske använda 

olika aktivitetskostnader beroende på vilket volymintervall som är aktuellt. Han menar 

att fasta kostnader inte får finnas då sådana skulle innebära sjunkande 

genomsnittskostnader. Som beskrivits i kapitel 4 (Kostnadsdrivare och ledig kapacitet) 

kan problemet hanteras genom att en praktisk kapacitet sätts för aktiviteten och att en 

standardkostnad för aktivitetskostnaden därmed fastställs. Detta är exempelvis 

nödvändigt för kostnader som omdefinierats som rörliga, vilket ej är ovanligt vad 

gäller avskrivningar för kapitalvaror. Orsak-verkanprincipen ersätts då av 

ianspråkstagandeprincipen. 

 

För det tredje måste kostnadsdrivaren på ett korrekt sätt mäta kalkylobjektens 

utnyttjande av aktiviteten. Det förutsätter att kalkylobjektens aktivitetsutnyttjande är 

homogent över tiden, att det tar lika mycket av aktiviteten i anspråk oavsett om det är 

nummer 1 eller 1001 i ordningen. Dessutom måste aktiviteten, och dess 

resursförbrukning, förbli homogen oavsett vilket kalkylobjekt som tar det i anspråk. 

Ponera att kalkylobjekt M för fjärde gången ska säljas in till en ny kund, där aktiviteten 

(A1) är försäljning till ny kund. Det måste kräva lika många arbetstimmar (tre stycken 

resurs X) orsaka lika höga lika höga telefonkostnader (fem Y) kräva lika mycket 

kontorsmaterial (0,75 Z) som när det 150:e kalkylobjekt M eller N säljs till ny kund.  

 

Om kalkylobjekten är väldigt heterogena är kanske kostnadsdrivaren inte är en bra 

indikator på deras verkliga aktivitetsutnyttjande. Om det i exemplet ovan skiljer väldigt 

mycket i tidsåtgång mellan kalkylobjekt M och N är en transaktionsbaserad 

kostnadsdrivare missvisande. Lösningen är att använda sig av fler aktiviteter och/eller 

andra (bättre) kostnadsdrivare, men det är även dessa aspekter som medför kostnader. 

(Cooper 1989) Yahya-Zadeh (1993) framhäver att kostnadsdrivares kausalitet kan vara 

känsliga för produktmixförändringar och produktvolymförändringar och att 

uppdateringar därför bör ske frekvent, särskilt om förändringar är vanliga. Detsamma 

gäller även om resurskostnaderna ändras ofta. Samtidigt bör påpekas att detta i likhet 
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med ovanstående problem inte är unikt för ABC utan i stort även gäller 

fördelningsnycklar i andra kalkylsystem. 

Yahya-Zadeh medger att ett kalkylsystem aldrig kan bli perfekt men att det ibland kan 

löna sig att öka storleken på aktivitetspoolen så att olika kostnaders ojämna mönster tar 

ut varandra. Oavsett om det är anledningen till aggregeringen, eller om aktiviteterna 

sammanförs för att minska antalet aktivitetskostnadspooler, bör aktiviteterna 

åtminstone tillhöra samma process och absolut samma hierarkinivå. Samtidigt påpekar 

han att om alla kalkylobjekt utnyttjar en grupp aktiviteter i samma proportioner kan 

den givetvis aggregeras för att minska antalet kostnadspooler. 

5.3 Beteendeeffekter 

Merchant & Van der Stede (2003) påpekar att val av olika mått även påverkar hur de 

anställda agerar. De upprepar kontinuerligt att beroende på vad som mäts ger det olika 

resultat. Det innebär att även om kostnadsdrivaren bör uppvisa god kausalitet kan 

nyttan försämras på grund av beteendeeffekter. Det kan även vara så att fokus hamnar 

på en aspekt som företaget, ur en styrningssynpunkt med hänseende till strategi, 

absolut inte vill ska uppmärksammas. Det kanske blir tydligt att en storkund inte är 

lönsam men företagsledningen tror på framtida lönsamhet, vilket kan utlösa en 

diskussion de helst inte vill föra med hela företaget. Cooper (1989) påpekar även att 

beteendeeffekten kan användas för att öka fokus på en aspekt i en aktivitet, exempelvis 

att minska antalet olika delar som används eller öka antalet samtal till nya kunder.  

 

Här är viktigt att påpeka att en positiv beteendeeffekt måste skiljas från en positiv 

effekt orsakad av förbättrad kausalitet, vilket medför förbättrad kostnadsfördelningen. 

En beteendeeffekt är skild från kausaliteten och innebär att de som utför aktiviteten 

eller andra i företaget ändrar sitt beteende på ett positivt sätt till följd av ett byte av 

kostnadsdrivare. Nedan följer ett exempel som tydliggör skillnaden (se tabell 1). 

 

Ett företag tillverkar idag produkt A och B som består två komponenter var, vilka köps 

in och hanteras av lagret. Komponent X och Z är substitut. Resursförbrukningen för 

aktiviteten hantera lager består av en heltidsanställd och en extraanställd som hjälper 

till när det blir för tungt. Kostnaderna uppgår till 200 och förut användes priset på 
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inköpta varor som kostnadsdrivare, vilket innebar att respektive produkt fick bära lika 

stor kostnad var för att hantera lager.6 Den nya kostnadsdrivaren är vikt. 
 

 Produkt 
A 

Produkt 
B 

Vikt/styck Pris/styck 

Komponent X 10 0 1 20 
Komponent Y 10 10 1 20 
Komponent Z 0 10 3 20 
Hantera lager (KD 
= pris) 

100 100   

Hantera lager (KD 
= Vikt) 

67 133   

Kostnad förut 500 500   
Kostnad idag 467 533   

 
Tabell 1: Beteendeeffekters påverkan på en aktivitet 

 
Produkt B får bära mer av lagerkostnaden, vilket är en följd av förändringen av 

fördelningen och kausaliteten. Om detta är riktigt eller ej är inte relevant. Det är ändå 

troligt att ansvarig för produkt B kommer att byta ut komponent Z mot komponent X. 

Lagret kommer då i sin tur kunna minska sina kostnader7 eftersom det blir färre 

komponenter att hantera och mindre behov av extrapersonal på grund av tunga 

komponenter. Den positiva beteendeeffekten blir att de kalkylerade kostnaderna för 

båda produkterna minskar. 

5.4 Bokföringsmässiga resurskostnader 

De flesta teoretiker menar att utgångspunkten vad gäller resurskostnader är den externa 

redovisningen (bl a Kaplan & Cooper 1998). I kapitel 1.1 (Principer för kalkylering) 

klargjordes dock att det ej är samma sak då en kostnad i kalkylering definieras som 

värdet på en resursförbrukning. Yahya-Zadeh (1993) lyfter fram att aktsamhet bör 

visas när bokföringens kostnadsposter aggregeras till en aktivitet och sedan fördelas till 

kalkylobjekt eftersom det innebär ett avsteg från orsak-verkanprincipen mellan 

kostnadsdrivare och aktivitetskostnad.  

                                                 
6 Förmodligen är det ett kostnadsställe i dagsläget och de använder sig av en fördelningsnyckel men det 
är irrelevant ur förklaringshänseende. 
7 Det bygger på förutsättningen att alla kostnader är rörliga. 
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5.5 Inkrementella förbättringar 

Att implementera att ABCS kan medföra förbättringar men det betyder inte att 

systemet är felfritt. Datar & Gupta (1994) har studerat detta och menar att eftersom den 

totala felvisningen av produktkostnaden utgörs av summan ovan nämnda fel kan en 

modifiering av systemet, som minskar ett av felen, ändå medföra att det totala felet blir 

större. Detta kommenterar Yahya-Zadeh (1997) och betonar att företag därför måste 

göra ett flertal avvägningar innan ett kalkylsystem kan utformas. Datar & Gupta (1994) 

föreslår att om ABCS ska förbättras bör företag fokusera på de delar av systemet, 

exempelvis aktivitetspooler, där sannolikheten att mätfel uppstår är störst istället för att 

enbart fokusera på delar av systemet som står för stora kostnader.  

5.6 Bedömningskriterier för kostnadsdrivare 
När avvägningen ska ske vid valet av kostnadsdrivare kommer resonemanget från detta 

kapitel att ligga till grund. Utifrån ovanstående diskussion har de tre kriterierna låg 

mätkostnad, kausalitet och positiva beteendeeffekter valts ut för att kunna utvärdera 

och jämföra olika fördelningsnycklar och kostnadsdrivare. Utvärdering utifrån dessa 

kriterier graderas med beteckningarna ―, + och 0 i tabeller som tabell 2 nedan. Ett 

minustecken betyder att kriteriet uppfylls dåligt, ett plustecken motsatsen och noll 

betyder att kriteriet uppfylls varken bra eller dåligt.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Tabell 2: Mall för bedömning och jämförelse 
 

 
Även om tabellen ger en fingervisning om vad som är styrkan och svagheten mellan 

olika kostnadsdrivare och fördelningsnycklar kan det inte vid en jämförelse alltid 

utläsas vad som egentligen är det bästa alternativet. En logaritmisk gradering av detta 

slag visar varken hur stor skillnaden är mellan de olika graderingarna eller om 

kriterierna är av samma vikt. Det går inte att bedöma om ”Låg mätkostnad +” och 

”Kausalitet ―” är lika bra, bättre eller sämre än ”Låg mätkostnad ―” och ”Kausalitet 

+”. Cooper & Kaplan (1998) tar fram en graf (se graf 1 nedan) för att illustrera hur 

kostnaden förhåller sig gentemot nyttan, vilket avgörs av vad totalkostnaden för ett 

Bedömning av fördelningsnyckel/ 
kostnadsdrivare X 
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad ― 
Kausalitet + 
Positiva beteendeeffekter 0 
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ABCS är. I deras graf är totalkostnaden (Total cost) summan av felkostnaderna (Cost 

of Errors) och mätkostnaderna (Cost of Measurement) kostnadsdrivarna. 

Felkostnaderna uppstår då kostnadsdrivarna inte uppvisar perfekt kausalitet, vilket 

leder till beslut baserade på felaktigt kalkylerade kostnader. 

 
Graf 1: Kostnad jämfört med nytta med ett ABCS (Kaplan & Cooper 1998:104) 

 
Det finns en del författare som försökt ta fram matematiska modeller för hur många 

kostnadsdrivare ett företag bör ha. Babad & Balachandran (1993) tar exempelvis fram 

en optimeringsmodell som, enligt dem, kan användas som stöd. Även om det är bra att 

försöka strukturera upp och kvantifiera problemsituationen ger den matematiska 

uträkningen en falsk känsla av exakthet. De förutsätter att de kan bedöma vilket antal 

kostnadsdrivare som behövs för att få fram en i det närmaste exakt produktkostnad och 

att de kan bedöma kostnaden för denna konstruktion. Dopuch (1993) kritiserar även 

deras antagande att controllern med hjälp av de operativa cheferna kan vikta hur 

allvarliga felen blir om en kostnadsfördelning utan optimala kostnadsdrivare används. 

Han menar att ”The assumption that managers possess such knowledge seems totally 

unrealistic, to say the least” (Dopuch 1993) och att det därför är helt omöjligt att 

cheferna i förväg skulle veta hur deras framtida beslut påverkas av olika kostnader. 

Vidare säger Dopuch (1993) att det är ett misstag att tro att det går att räkna fram 

optimala lösningar för val av kostnadsdrivare med matematiska modeller. Däremot 

framhäver han att det är kan vara vettigt att ibland använda statistik och 

regressionsanalys för att utvärdera kostnadsdrivare. Grafens poäng är emellertid att den 

illustrerar att det handlar om att göra en avvägning mellan kausalitet (accuracy) och 

mätkostnad och utgör ett bra hjälpmedel som visar att det handlar om en avvägning och 

inte att uppnå bästa möjliga kausalitet. 
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Ledordet måste förbli att nyttan ska vara större än kostnaden och därför är det 

avgörande för val av kostnadsdrivare hur pålitliga de är och kanske ännu hellre 

aktiviteternas relativa kostnadsbetydelse samt produktportföljens karakteristika. 

Emellertid tar grafen inte hänsyn till beteendeeffekter. Grundtankarna hos Cooper & 

Kaplan kommer därför härnäst att utvecklas för att grafiskt tydliggöra hur de typer av 

kostnadsdrivare som diskuterats i kapitel 3.3 (Kostnadsdrivare), kalkylobjektens 

heterogenitet och beteendeeffekter påverkar valet av kostnadsdrivare. 

5.7 Analysmodell II – Avvägning vid val av kostnadsdrivare 

Som beskrevs i föregående kapitel är det svårt att göra en jämförelse med enbart 

graderingstabellen ovan, följande kommer därför att förklara hur en jämförelse kan 

illustreras.  

5.7.1 Felkostnad 
Nedan till vänster visas i graf 2 felkostnaden när produkternas nyttjande av aktiviteten 

är homogent och till höger visas i graf 3 felkostnaden när en aktivitet utnyttjas 

heterogent. Till vänster blir det tydligt att oavsett hur god kausalitet kostnadsdrivaren 

har förblir felkostnaden konstant. Även om företaget mäter exakt hur mycket varje 

produkt tar i anspråk blir inte felkostnaden lägre då alla produkter tar lika mycket 

resurser i anspråk. Felkostnaden borde här vara nästan noll. I den högra grafen är 

produkterna mycket diversifierade och utnyttjar aktiviteten väldigt olika. En 

kostnadsdrivare som inte tar hänsyn till detta kommer att medföra låg kausalitet och 

risk för höga felkostnader. 

 

Graf 2:Felkostnad heterogent aktivitetsutnyttjande        Graf 3:Felkostnad homogent aktivitetsutnyttjande 
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Det är givetvis svårt att bedöma hur stor felkostnaden kan bli men det är viktigt att inte 

begränsa den till de felaktigt kalkylerade kostnaderna även om dem givetvis påverkar. 

På grund av en felkalkylering av en produkt med låg marginal kanske företaget tackar 

nej till en jätteorder. Lutningen för felkostnadsfunktionen, vilket rimligen bör avgöra 

sannolikheten för att fel uppstår, är en funktion (se nedan) av aktivitetskostnaden, 

produkternas heterogenitet i aktivitetsutnyttjande och betydelsen av noggranna 

kalkyler, vilket är särdeles viktigt för produkter med låg marginal. En förändring i hur 

företagets produkter utnyttjar aktiviteten eller konkurrensen på marknaden kommer 

således att ändra kurvans lutning medan en förändring i uppnådd kausalitet innebär en 

rörelse längs med kurvan. 

 

Funktion för felkostnad 

Felkostnadsfunktionen8: f(k, a , b, c) = K(a + b + c) 

5.7.2 Mätkostnad 
Den enklaste mätmetoden är att använda sig av en påläggsbas eller att använda ett mått 

som redan mäts som kostnadsdrivare, såsom exempelvis kundorder eller ton. Det 

innebär att en transaktionsbaserad kostnadsdrivare kan vara nästan9 lika resurssnål att 

använda för fördelning av en aktivitetskostnad som en divisionskalkyl. Ju mer viktad 

transaktionskostnaden är, desto mer närmar den sig kostnaden för en intensitetsbaserad 

kostnadsdrivare, tills det snart inte är någon skillnad längre. Tidsbaserade 

kostnadsdrivares mätkostnad beror väldigt mycket på situationen och därmed hur lätt 

det är att mäta tid samt givetvis hur noggrant tiden mäts. Det är i regel dyrare än en 

enkel transaktionsbaserad kostnadsdrivare och betydlig billigare än en 

intensitetsbaserad. Graf 4 nedan visar att mätkostnaden överensstämmer med 

kostnadsdrivarens mätkostnad som är en funktion (se nedan) av informationstillgång 

(tillgång till rådata samt teknologi att bearbeta och samla in information) och variabler 

som påverkar aktivitetens resursförbrukning. 

 

                                                 
8 k = Kausalitet, a = Aktivitetskostnaden , b = Betydelsen av noggranna kalkyler, c = Produkternas 
heterogenitet i aktivitetsutnyttjandet.  
9 Om samma nyckel används för flera olika aktiviteter eller hela företaget blir rimligen kostnaden per 
aktivitet lägre. 
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Graf 4: Mätkostnaden 
 

När kostnadsdrivaren ändras sker en rörelse utefter kurvan och om det sker en 

förändring i informationstillgång eller om variabler som påverkar aktivitetens 

resursförbrukning ändras, ändras kurvan.  

 

Funktion för mätkostnad 

Mätkostnadsfunktionen10: f(m, d, e) = m(d + e) 

5.7.3 Beteendeeffekter 
När en kostnadsdrivare medför en positiv beteendeeffekt är det lämpligt att försöka 

värdera denna och integrera den vid valet av kostnadsdrivare. Den bör rimligen utgöra 

en negativ kostnad, varför den illustreras i graf 5 på den negativa delen av 

kostnadsskalan. 

 

                                                 
10 m = Mätkostnad för viss kostnadsdrivare, d = Informationstillgång, e = Variabler som påverkar 

aktivitetens resursförbrukning. 
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Beteendeeffekten

Kostnad

Kausalitet

 
Graf 5: Beteendeeffekter 

 
Beteendeeffekten är knappast en linjär funktion utan uppstår eller försvinner när en 

kostnadsdrivare byts. För transaktionsbaserade kostnadsdrivare illustreras den av den 

vertikala streckade linjen. Genom att en transaktionsbaserad kostnadsdrivare förfinas 

med hjälp av viktning kan det hända att beteendeeffekten utvecklas. Effekten kan vara 

försumbar men också öka linjärt eller ännu troligare stegvis vid hänsynstagande till en 

speciell aspekt som använts vid viktning. Ett tilltagande nyttjande av viktning 

illustreras av den streckade lutande linjen. Vad gäller tidsbaserade kostnadsdrivare, 

vilka illustreras av den korta heldragna linjen, är det möjligt men absolut inte 

nödvändigt att större noggrannhet förstärker beteendeeffekten. Beteendeeffekten hos 

en intensitetsbaserad kostnadsdrivare uppkommer vid dess införande och kan inte 

förändras då kostnadsdrivaren antas vara perfekt från början. Värt att påpeka är att 

beteendeeffekten inte bara kan påverka den personal som ingår som resurs i en aktivitet 

utan vem som helst i företaget. 

5.7.4 Totalkostnad 
Den totala kostnaden definierades ovan som summan av mätkostnaden och 

felkostnaden, se graf 6 på nästa sida. Den möjliggör en jämförelse mellan olika 

kostnadsdrivare och fördelningsnycklar baserat på vikten av kausalitet och kostnad.  
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Mätkostnad

Totalkostnad

Felkostnad
 

Graf 6: Totalkostnaden 
 
Som nämnts ovan tar denna totalkostnad dock inte hänsyn till beteendeeffekter, vilket 

därför integreras härnäst. 

 
Graf 7: Analysmodell II - Avvägning vid val av kostnadsdrivare 

 
I analysmodell II är de tre bedömningskriterierna, vilka är avgörande för valet av 

kostnadsdrivare, integrerade i en och samma graf. Totalkostnaden påverkas i denna 
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graf av de positiva beteendeeffekter som en kostnadsdrivare kan föra med sig. Det 

innebär att värdet av de positiva beteendeeffekterna måste subtraheras från 

totalkostnaden för att en slutgiltig värdering ska kunna göras. Här är det återigen på sin 

plats att påpeka att denna jämförelse ger en skenbar känsla av matematisk korrekthet. 

Det går inte att på förhand bestämma funktionerna för allra helst felkostnaden, vilket 

diskuterades i 5.6 (Bedömningskriterier för kostnadsdrivare) när Babad & 

Balachandrans (1993) resonemang kritiserades. Däremot åskådliggör graf 7 vilka 

avväganden som bör göras och beslutsfattaren tvingas fundera över vilka antaganden 

det är som görs och vilka variabler det är som påverkar valet av kostnadsdrivare. Om 

de görs explicit blir det betydligt lättare att förstå vilka förändringar som leder till att 

kostnadsdrivaren måste modifieras. 
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IV Fallföretagets verksamhet och kalkylmodell 
 

1 Swedish Tissue  
Nedan följer en beskrivning av Swedish Tissues verksamhet samt en förklaring av 

dagens kalkylmodell. Bruket SwT framställer cirka 40 000 ton tissue om året. Tissue är 

inte någon slutprodukt i sig utan det säljs vidare till kunder, vilka utgörs av 

konverterare som förädlar tissuen till servetter, blöjor och andra 

engångspappersartiklar. I dagsläget har SwT cirka 140 registrerade kunder varav drygt 

100 av dessa är aktiva. Orderstorleken dem emellan skiljer sig dock markant där de 5-

10 största står för omkring 70% av omsättningen och det finns småkunder, vilka bara 

beställer runt 10 ton. Kunderna producerar många olika slutprodukter, vilket gör att 

produktionen hos SwT måste kunna anpassas. Det 80-tal olika tissuekvalitéer som 

produceras orsakar olika belastning på olika delar av produktionsflödet samt utnyttjar 

de stödjande processerna i olika grad.  

 

Totalt har SwT 357 produktionsdygn om året som drivs i fem skift. Varje skift består 

av 14-16 personer beroende på att en del skift innefattar personer som håller på att 

läras upp inom olika steg i flödet. Verksamhetsåret löper från 1 oktober till 30 

september och verksamhetsår 2004 innebär det som förlöpte under 2004/2005. Det är 

från detta års redovisning de exempelsiffror som använts har hämtats. 

Balansomslutningen uppgår till drygt 250 miljoner SEK och omsättningen motsvarar 

drygt 400 miljoner SEK. 

1.1 Nuvarande kalkylmodell 

Swedish Tissue använder sig idag av en kalkyl11 (se figur 12 på nästa sida) som i stort 

sett kan liknas vid en påläggskalkyl där den överväldigande majoriteten av de indirekta 

kostnaderna fördelas via pappersmaskintimmar (PM-h). Undantaget är driftskostnader 

för tryckmaskinen och de direkta lönerna i rullmaskinerna samt sorteringen. I dagsläget 

räknas kostnaderna fram per ton för varje kvalité och baseras på kostnaderna som 

används i bokföringen. Ton är därmed dagens kalkylobjekt och kalkylens poster är 

uppdelade enligt kalkylen nedan, vilken kommer förklaras närmare under kapitlets 
                                                 
11 Siffrorna i kalkylöversikten (figur 12) är modifierade 
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gång. Prissättningen baseras sedan på produktkalkylens kostnader, vilket ökar 

betydelsen av en rättvisande kalkyl.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 12: Swedish Tissues kalkylmodell 
 
Kostnaderna för direkt material utgör nästan hälften av kostnaderna och består 

huvudsakligen av pappersmassa. Direkta kostnader påförs det ton de ingår i. 

Kostnadspost Andel  
Massa  
Kemikalier  
Färger  
Tryckfärger  
Hylsor  
S:a direkt material >50% 
Emballage  
S:a indirekt material  
Direkt lön  
S:a direkt lön 10% 
Indirekt lön  
S:a indirekt lön <5% 
Energin fast  
Energi rörlig  
S:a energi >10% 
Underhållsmatrl. + entreprenad PM  
Beklädnad  
Övrigt  
Reklamationer  
S:a maskinkostnad 5% 
Fastigheter  
S:a fastighetskostnader 1% 
Central data  
Admin. produktion +stöd  
S:a fasta administrationskostnader 5-10% 
Lager  
Avskrivningar PM  
S:a avskrivningar 5% 
SUMMA 100% 



 75 

Slutsumman är kostnaden för ett ton tissue av vald kvalité. Tillkommer gör även en 

försäljningsomkostnad per ton. Dessutom påförs inte lagerförändringar och 

kalkylobjektet, vilket innebär att det inte till 100% rör sig om en fullkostnadskalkyl.  

1.2 Huvudregel för fördelning av indirekta kostnader 

Huvudregeln för fördelning av budgeterade indirekta kostnader (indK) är att använda 

sig av budgeterade PM-h för kvalitén som produceras genom att undersöka hur mycket 

maskinerna kan producera av den kvalitén per dygn. Inom SwT talas det dock inte om 

PM-h utan om dygnsproduktion, vilken bestäms av anläggningseffektiviteten (AE) x 

bruttoproduktion per dygn. Det som kallas för bruttoproduktionen är den teoretiska 

maxkapaciteten. De indirekta kostnaderna budgeteras sedan månatligen och delas på 

budgeterat antal ton för att få fram genomsnittligt kostnad per budgeterad ton. 

 
indK / TonBudget  
 
Samtidigt delas budgeterat antal ton med antalet produktionsdagar för att få fram 

genomsnittsproduktionen per dygn.  

 
TonBudget / Tidsperiodens antal dagar 
 
Slutligen beräknas, med hjälp av AE och bruttoproduktionen, den budgeterade 

dygnsproduktionen för vald kvalité, vilken kallas nettoproduktion per dygn. 

 
AEkvalité x  x Bruttoproduktionen=dygnsproduktionkvalité x = nettoproduktion per dygn 
 
Detta sätts sedan samman enligt nedan, där vald indK som ska fördelas motsvaras av: 
 
indK x ”genomsnittsproduktion per dygn” 
Nettoproduktion per dygn    indK-pålägg12 
 

Problemet med denna nyckel är att olika tissue kräver olika mycket PM-h samtidigt 

som alla indirekta kostnader inte är proportionella med PM-h. I dagsläget kan det skilja 

20% i PM-h mellan de tjockare och tunnare kvalitéerna. Det innebär även att den 

tjockare kvalitén får bära 20% mer av de indirekta kostnaderna. De olika PM har också 

olika kapacitet, vilket innebär att om inte genomsnittsproduktionen mellan de olika 

maskinerna använts hade skillnaden för kvalitéer tillverkade i PM3 varit hela 30%. 

                                                 
12 Detta kunde ha gjorts enklare genom att dela indK med antalet produktionsdygn för att få fram indK 
per dygn. Därefter fördelas indK på nettoproduktionen per dygn.  
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De indirekta kostnader som idag fördelas med PM-h men som ej korrelerar med 

densamma blir skevt fördelade på produkterna. SwT är delvis medvetet om problemet 

men har idag ingen bättre lösning. I några fall används den interna erfarenheten och 

annan kunskap för att minska de felaktiga effekterna. Exempelvis förbrukar nya 

produkter mer av de indirekta kostnaderna. Verkningsgraden justeras då medvetet ned, 

vilket innebär att AE blir lägre och därmed även nettoproduktionen. Detta för att 

kvalitén som prövas ska täcka de ökade kostnaderna även om provkörningen går 

väldigt bra. Att göra på detta sätt menar företagets kalkylansvarige är ett måste då nya 

produkter alltid kostar mer på kort sikt i form av laborationskostnader, 

utvecklingskostnader och tid från företagsledningen.  

 

För att en tydligare kalkylmodell ska vara av praktisk nytta argumenterar SwT:s 

kalkylansvarig att den måste bygga på den information som blir tillgänglig via 

orderdokument och faktura. Detta för att det enkelt och snabbt ska kunna avgöras vad 

en order ska kosta så att det blir möjligt att föra prisdiskussioner med köparen. Därtill 

skulle en tydligare kalkylmodell underlätta för SwT då den även används för 

försäljningsstatistik.   

1.3 Verksamheten, dess aktiviteter och resurser 

I nästföljande kapitel följer utförligare beskrivningar för varje enskild process i 

verksamheten. De beskrivna processerna inkluderar inte rena administrativa 

arbetsuppgifter såsom lönehantering och redovisning då dessa inte är bolagsspecifika 

för ett pappersbruk eller övriga processindustrin. Däremot beskrivs de stödfunktioner 

som säkerställer verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Verksamhetens kärna är 

framställningsprocessen, vilken består av processer som direkt bearbetar tissue. Därtill 

finns det indirekta processer nödvändiga för framställningsprocessen, vilka är en del av 

värdekedjan.  

 

För att förstå verksamheten samt hur de olika processerna bearbetar kalkylobjektet 

genom värdekedjan, underlättar det att föreställa sig en tom korg vid starten. Det 

direkta materialet läggs i korgen under produktflödets gång och korgen nyttjar under 

resan fram till kund olika processer vars kostnader bör påföras kalkylobjektet och läggs 

i korgen. I dagsläget ser fördelningsprocessen emellertid annorlunda ut och 
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allteftersom en process eller funktion beskrivs görs kopplingar till den nuvarande 

kalkylmodellen. Varje beskriven process avslutas med en sammanfattning av vilka 

aktiviteter som finns inom respektive delprocess. Har fler aktiviteter aggregerats till en 

huvudaktivitet anges delaktiviteterna inom parentes efter huvudaktiviteten. Detta kan, 

som tidigare nämnts, göras om aktiviteterna tillhör samma process och givetvis samma 

hierarkinivå samt om alla kalkylobjekt utnyttjar alla aktiviteter i samma proportioner. 

De identifierade aktiviteterna placeras sedan i en hierarkinivå i aktivitetshierarkin. Så 

som Ax & Ask (1990) föreslår har den av Cooper (1990) introducerade 

aktivitetshierarkin utvecklats till att innefatta ytterligare en hierarkinivå och på så sätt 

anpassats till fallföretaget. Denna ytterligare nivå har fått benämningen tambournivå 

eftersom vissa aktiviteter beror av just tambour. 

 

För läsvänlighetens skull beskrivs alla processer, både direkta och indirekta, efter deras 

placering i värdekejdan, vilket också illustreras med figur 12 nedan, därefter beskrivs 

även de stödfunktioner som finns. Figur 12 följer med genom hela kapitlet för att 

illustrera vilken process som beskrivs, den aktuella process är då markerad i en 

mörkare nyans.  

 
Figur 13: Swedish Tissues värdekedja samt stödjande funktioner 
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2 Framställningsprocessen och indirekta processer 
Direkt material påförs under flera tillfällen i värdekedjan och belastar alltid 

kalkylobjektet direkt. Vad gäller de resurser som används av de olika maskinerna 

fördelas energiåtgången inte alltid ut på de olika kostnadsställena. Även om den 

fördelas ut så att energiåtgången framgår fördelas sedermera kostnaden direkt på 

kalkylobjektet enligt huvudregeln. Detsamma gäller lokalkostnader för de olika 

aktiviteterna. 

2.1 Marknadsavdelningen 

. 

Stödfunktioner

-

. . 

Indirekta 
processer

 
Figur 14: Marknadsavdelningens position i värdekedjan 

Funktion 

På marknadsavdelningen arbetar totalt sex heltidsanställda. Av dessa arbetar två 

personer heltid med försäljning och lika många arbetar halvtid med samma uppgift. 

Kvarvarande tjänster innefattar administrativa uppgifter samt analys av nya marknader.  

 

Säljarnas uppgifter är att försöka se till att order kommer in en takt som 

överensstämmer med budgeterad försäljning. Oftast förhandlar säljarna om order 

motsvarande kundens årsförbrukning, vilket medför att kunderna gör avrop var tredje 

vecka där de två närmaste veckornas avrop är dagsatta. Avropen läggs in i 

ordersystemet för att ansvarig för produktionsplanering ska kunna bestämma hur 

produktionen ska ske.  

 

Aktiviteter 

I stort sett ägnar sig säljarna åt att sälja in order till kund samt att offerera desamma. 

Dessa aktiviteter tillsammans med kundbesök upptar större delen av säljarnas tid. 

Tiden det tar att sälja in produkter till kunder påverkas inte av vilken tissuekvalité som 
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säljs eller hur stor ordern är. Den avgörande faktorn som styr arbetsbördan i denna 

aktivitet är snarare till vilken typ av kund en order säljs. Marknadschefen är av 

uppfattningen att ett försäljningsmoment till en större kund är mer tidskrävande då 

dessa ofta har bättre kontroll på sina system, bland annat gällande 

försäljningsmarginaler och reklamerade produkter. Dessa kunder kan även kräva mer 

efterarbete i form av att säljarna ska kommentera kundrating och liknande. En sådan 

kund genererar inte bara mer arbete för säljfunktionen utan även för övriga delar av 

företaget. Vidare menar säljchefen att han, liksom övriga säljare, tycker att det är mer 

tidskrävande att sälja in en ny order på en ny marknad. Vid en sådan försäljning måste 

säljarna lägga ner mer tid på att ta reda på detaljer, till exempel om det krävs några 

speciella fraktdokument eller om en remburs måste ställas ut. Därtill måste säljaren ta 

reda på hur kunden i fråga vill ha sina varor emballerade och packade. Dessa två 

sistnämnda detaljer måste även identifieras när order säljs till ny kund på en befintlig 

marknad. Två av säljarna påpekar att en försäljning av en ny sorts produkt eller till en 

ny sorts kund är långt mer tidskrävande än vad marknadschefen angett. 

 

Utöver dessa aktiviteter ägnar även säljarna sin tid åt att åka på mässor för att 

marknadsföra sina produkter, vilket upptar ungefär tre fulltidsveckor, samt till att varje 

kvartal utföra uppdatering av prislistor eftersom priset på pappersmassa kan variera.  

 

Resurser och kostnadsfördelning 

De resurser som aktiviteterna i denna avdelning utnyttjar är utöver de fyra 

heltidstjänsterna som finns, kostnader för mässor, resor, och kontorsmaterial. Varje 

säljare har en identifierad marknad att bearbeta. En av säljarna ansvarar utöver sin 

marknad för att sälja tryckt tissue. Det har tydligt framgått från intervjuer med 

personalen på marknadsavdelningen att ett säljmoment kan ta olika lång tid beroende 

på kund, marknad och till viss del även beroende på produkt. Trots detta fördelas 

försäljningsomkostnader med dagens kalkylmodell endast som ett pålägg per ton.  

 

Valda aktiviteter 

• Sälja till kund (offerera kund, göra kundbesök) 

• Marknadsföra produkter  

• Uppdatera prislistor 
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Aktiviteten sälja till kund placeras på enhetsnivå i aktivitetshierarkin då denna aktivitet 

beror på hur ordern som säljs in ser ut. Med detta menas att en order kan bestå av olika 

många enheter, det vill säga innebära rullning i olika diameter och beskärning i olika 

bredder. Det som betecknas som enhet i aktivitetshierarkin för SwT är med andra ord 

en enskild tissuerulle. Aktiviteten marknadsföra produkter hänförs produktnivån då det 

är de olika tissuekvalitéerna som marknadsförs. Det skulle kunna argumenteras att 

marknadsförings syfte egentligen är att göra reklam för SwT som helhet. Om så är 

fallet borde aktiviteten tillföras den översta företagsnivån, valet har dock blivit att 

behålla aktiviteten på produktnivå då säljpersonalen uttryckt att det är just de olika 

tissuekvalitéerna som marknadsförs. Att uppdatera prislistor är en aktivitet som 

påverkar alla produkter och som orsakas av förändringar i massapriser, vilket beskrivs 

ovan och bör därför hänförs denna aktivitet till företagsnivå.  

2.2 Inköp  

. 

Stödfunktioner

-

. . 

Indirekta 
processer

 
Figur 15: Inköpsavdelningens placering i värdekedjan 

 
Funktion 

I denna process ser inköpsansvarig till att det alltid finns råvaror till de tissuekvalitéer 

som ska produceras. Denna information får inköpsansvarig av den person som är 

utvecklingsansvarig som även bestämmer vilka olika massarecept som ska blandas till.  

 

Aktiviteter 

Utefter vilken information inköpsansvarig får görs inköp av främst massa, energi och 

kemikalier av inköpsansvarig. Denna person köper även in filtar och viror till 

pappersmaskinerna. I aktiviteten att göra inköp ingår även förhandling med 

leverantörer. Därtill är det inköpsansvariges uppgift att kontrollera lagret. De order 

som kräver mer lagerkontroll är i regel de som behöver köpas in oftare, vilket innebär 
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att aktiviteterna bör korrelera hyfsat. ”Det är alltid de produkter som rör på sig mycket 

som man får kontrollera” (inköpsansvarig). Inköpsansvarige lägger 80% av sin tid på 

att hantera själva inköpet och 20% på att kontrollera lagret. 

 

Resurser och kostnadsfördelning 

Utöver kontorsmaterial är inköpsansvarig de resurser som nyttjas. Tidsåtgången för de 

respektive inköpen inklusive behovsanalys och förhandling skiljer sig ganska mycket 

från varandra. Därtill tar det 2-3 gånger längre tid än normalt om en ny artikel ska 

köpas in, vilket dock endast inträffar endast 5-10 gånger om året. Att köpa in en helt ny 

kliché med ett mönster som inte används förut tar tio gånger längre tid att köpa in 

eftersom det då är nödvändigt att noga definiera hur den ska se ut. Inköpsansvarig 

köper även in ånga som utnyttjas i mäldberedningen13 samt gasol som används till en 

av torkfunktionerna i pappersmaskinerna. Kostnaderna för denna process fördelas på 

kalkylobjektet enligt huvudregeln med PM-h som påläggsbas. 

 

Vald aktivitet 

• Köpa in material (kontrollera lagret) 

 

Köpa in material är en aktivitet som kan placeras på vilken nivå som helst i 

aktivitetshierarkin beroende på vilket material som köps in. I regel placeras aktiviteten 

på serienivå då inköpen ofta utgörs av direkt material i form av pappersmassa och 

kemikalier. Oftast rör det sig då om serienivå men det kan tänkas att denna aktivitet 

skulle kunna placeras på en lägre nivå om något speciellt till en viss tambour köps in. 

Därtill är det rimligt att tänka sig en schablonfördelning av materialkostnaderna för en 

serie på antalet ton då alla ton nyttjar exakt lika mycket av materialet.  

                                                 
13 Förklaring av mäld ges i kapitel 2.4 (Mäldberedning) 
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2.3 Planering 
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processer

 
Figur 16: Planeringsfunktionens placering i värdekedjan 

 
Funktion 

När säljarna säljer in order till kunder och orderinformationen läggs in i systemet kan 

den läsas av planeringsansvarig. Sedan blir det dennes ansvar att försöka få en så jämn 

produktion som möjligt. Detta innefattar allt ifrån vilket massarecept som ska blandas 

till att olika order ska kombineras för att få rätt bredd till pappersmaskinerna.  

 

Aktiviteter 

Målet är att få en så jämn produktionscykel som möjligt för att kunna använda samma 

mäld till flera order samt för att omställningarna ska bli så korta och enkla som möjligt.  

 

En jämn cykel med långa serier håller med andra ord kostnaderna nere. Den planerings 

som görs i denna del av värdekedjan påverkas av olika faktorerna där hänsynstagande 

till breddutnyttjande är speciellt viktigt eftersom det tar mycket tid att ställa in bredden 

på pappersmaskinen. Därtill kan inte bredden justeras på PM4. För att sortering och 

emballering ska gå smidigt kombineras inte mer än tre olika bredder på en tambour, 

detta kan dock leda till spill, vilket åskådliggörs i figur 16 nedan. Till råga på allt ska 

denna planering även göras så att SwT uppfyller leveranssäkerheten, det vill säga att de 

levererar inom utlovad tid.  
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Figur 17: Breddutnyttjande av en tambour 

 
Som också nämndes ovan är antalet order som orsakar arbete för planeringsansvarig. 

Om kunder dessutom beställer i små volymer i små bredder vilka måste matchas ihop 

blir planeringen mer krävande. Är det därtill en ovanlig kvalité som beställs blir 

ordersärkostnaden stor, detta är dock inget som syns i dagens kalkylmodell. I dagsläget 

planeras först volymmässigt stora order in för att sedan kombineras med små order. 

Enligt planeringsansvarig skulle det vara en möjlighet att premiera kunder som köper 

enligt standardbredd eller är beredda att betala extra för den kassation som uppstår för 

att slippa ändra breddinställning och därmed få snabbare leverans.  

 

Resurser och kostnadsfördelning 

Denna del av kedjan sysselsätter främst resurser i form av personal. I dagsläget ägnar 

en planeringsansvarig 75% av sin tid till planering, denna assisteras även av en person 

som till 35% arbetar med planering. De kostnader som uppstår i form av 

resursutnyttjade fördelas på kalkylobjektet med hjälp av PM-h med hjälp av den 

tidigare beskrivna huvudregeln.  

 

Vald aktivitet 

• Planera produktionen 

 

Eftersom målet med denna aktivitet är att få en så jämn produktionscykel som möjligt, 

vilket innebär kombinationer av så långa serier som möjligt, tillkommer aktiviteten 

planera produktionen serienivån. 
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2.4 Mäldberedning 

. 

Stödfunktioner

-

. . 

Indirekta 
processer

 
Figur 18: Mäldberedningens position i värdekedjan 

 
Funktionsbeskrivning 

I denna process hämtas pappersmassa från lagret utomhus och löses upp i vatten 

tillsammans med kemikalier till en mäld. Vatten som tillsätts i denna process tas från 

Kisaån som rinner i anslutning till bruket. Beroende på vilken sorts tissue som ska 

tillverkas blandas mäld efter drygt tio olika recept. Det som skiljer recepten åt är 

framförallt vilka kemikalier som tillsätts. Recepten tar lika lång tid att blanda ihop. De 

olika massarecepten kan mixas på olika sätt för att framställa olika mäld till de 80-tal 

olika tissuekvalitéer som Swedish Tissue tillverkar. De olika kvalitéerna skiljer sig i 

ytvikt, töjbarhet, slitstyrka, färg, kreppning (mängden luft i tissuen) samt ytskikt. Dessa 

olika tissue beställs från kund i rullar om olika bredder och diametrar samt med eller 

utan tryck. Mer om dessa sistnämnda faktorer senare.  

 

Aktiviteter 

De aktiviteter som utförs i mäldberedningen utöver själva mäldprocessen är hämtning 

av pappersmassa från lagret, inställningar enligt massarecept på mäldmaskinen, 

blandning av rätt mängd pappersmassa och kemikalier samt löpande rengöring och 

underhåll. Det finns några olika sorters pappersmassa men det som påverkar vilken sort 

som ska användas är om det ska framställas mäld till oblekt eller blekt tissue. I denna 

process tillätts ibland färgkemikalier, vilket kallas för batchfärgning, men det 

förekommer även att detta görs i nästkommande process – massapumpen – och kallas 

då för direktfärgning, vilket kommer att beskrivas nedan. Batchfärg tillsätts i 

mäldmaskinen fyra timmar innan mälden når pappersmaskinen, vilket orsakar en större 

reningsprocess eftersom färgen då pumpas runt i hela systemet. Att rena systemet efter 
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en batchfärgning kan ta 30% längre tid än efter direktfärgning. Anledning till att 

batchfärgning ändå görs är för att färgämnena är billigare samt för att vissa kvalitéer 

kräver det. Att rena mäldmaskinen orsakar dock inget produktionsstopp då detta kan 

göras löpande genom att mäld pumpas ut i massakaren för att säkra ständig tillförsel till 

pappersmaskinerna. Skulle mäldmaskinen behöva stoppas är dessa stopp så pass korta 

att de ändå inte påverkar övriga processer i produktionen. 

 

Mäldberedningen består egentligen av två olika steg; mäldmaskin och massakar. I 

maskinen kan mäld till flera olika sorters tissue blandas, vilken sedan delas upp i 

massakar. I karen tillsätts ytterligare kemikalier nödvändiga för att framställa en viss 

kvalité. När olika sorters mäld har blandats måste maskinen renas, vilket tar längre tid 

om oblekt pappersmassa blandats eller om färgning skett. Det uppstår inga kassationer 

i denna process då mäld eller pappersmassa som inte används till en omgång tissue kan 

återanvändas och smältas ner igen, vilket därför också kan ses som en aktivitet. 

 

Resurser och kostnadsfördelning 

I denna process tillsätts nästan allt direkt material i form av pappersmassa, kemikalier 

och viss färg. Råvaruförbrukningen skiljer sig inte nämnvärt för olika massarecept. 

Vad gäller resurser som nyttjas av aktiviteterna arbetar två personer vid denna process 

under varje skift oavsett vilken sorts mäld som ska framställas. Tillkommer gör 

leasning av maskiner, förbrukningsmaterial och inventarier, samt underhåll och 

reparationer. Som nämndes tidigare uppstår inga kassationer eftersom spill kan lösas 

upp och återanvändas. För att lösa upp spill till våtstarka produkter används ånga, 

vilken köps av Tekniska Verken.  

 

Vald aktivitet 

• Framställa mäld (hämtning av pappersmassa, inställning av maskinen, 

blandning av mäld, fördelning av mäld till massakar, rengöring och 

underhåll av maskinen) 

 

Eftersom en omgång mäld alltid framställs till en hel serie är denna en aktivitet som 

hamnar på hierarkinivån serie.  
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2.5 Massapumpen 

. 

Stödfunktioner

-

. . 

Indirekta 
processer

 
 

Figur 19: Massapumpens position i värdekedjan 
 
Funktion 

Eftersom olika sorters tissuekvalitéer kan tillverkas av samma ursprungsmäld är 

funktionen av denna process att tillsätta de kemikalier som slutligen gör att det kan 

framställas olika kvalitéer av samma mäld.  

 

Aktiviteter 

De kemikalier som tillätts i de direktfärgningar som görs i denna process blandas in i 

mälden trettio sekunder innan den sprutas ut i pappersmaskinen. Det är vanligt att 

färger med starkare pigment tillsätts i denna process för att bara denna mindre del av 

tillverkningsprocessen ska behöva rengöras istället för hela mäldmaskinen. Inte heller 

reningsprocessen tar dock speciellt mycket tid. 

 

Resurser och kostnadsfördelning 

De som arbetar i mäldberedningen sköter även denna process, övriga resurser som 

används här är kemikalier och färgämnen, vilket medför att fördelningen av kostnader 

sker efter samma mönster som i mäldberedningsprocessen.  

 

Valda aktiviteter 

• Tillsätta kemikalier 

• Rengöra pumpen 
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Massapumpen används när vissa kemikalier ska tillsättas för exempelvis färgning av en 

eller flera tambourer som är en del av en serie. Därför tillskrivs båda aktiviteterna i 

denna process tambournivån.  

2.6 Pappersmaskiner 

. 

Stödfunktioner

-

. . 

Indirekta 
processer

 
Figur 20: Pappersmaskinernas position i värdekedjan 

 
Funktionsbeskrivning 

Den mäld som blandats till i de två föregående processerna pressas ut i ett tunt lager i 

pappersmaskinerna. I stort sett är syftet med denna process att torka bort det vatten 

som tillsätts i mäldberedningen. Detta görs i två olika pappersmaskiner (PM), vilka 

innehar beteckningarna PM3 och PM4. PM3 är lite äldre och kan tillverka tissue i olika 

bredder. Av de 80-tal olika tissuekvalitéer som tillverkas är det cirka 45% som endast 

kan tillverkas i respektive maskin, de övriga tio procenten kan tillverkas i båda två.  

 

Torkningen av pappret sker i två eller tre steg. I PM3 silas först vattnet bort från den 

utpressade mälden varefter tissuen pressas mot en filt som suger upp vatten. Slutligen 

skalas tissuen av från filten mot en yankeecylinder som cirkulerar under en torkhuva, 

vilken sprutar ut värme från en gasolbrännare. I PM4 torkas tissue endast i de två 

sistnämnda stegen. De olika torkfaserna konsumerar olika mycket energi. Det andra 

steget kräver tio gånger så mycket energi som det första och det sista steget hundra 

gånger så mycket energi som det första.  

 

PM4 kan bara tillverka tissue till en bredd motsvarande 270 centimeter medan PM3 

kan ställas in och producera olika bredder. Eftersom en order inte alltid stämmer 

överens med de bredder som maskinerna kan framställa måste flera order ibland 

kombineras på en tambour, vilket är hylsan som den färdigtillverkade tissuen är 
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upprullat på när det lämnar pappersmaskinen. Pappersmaskinerna producerar tissue i 

ett lager, om en kund beställer otryckt tissue i endast ett lager till den bredd som 

motsvarar pappersmaskinens innebär det att en hel tambour kan gå från 

pappersmaskinen till emballeringen utan att passera rullmaskinerna. För att se skiss av 

en pappersmaskin se Bilaga II.  

 

Aktiviteter 

En stor aktivitet är torkning av tissue. Tidsåtgången beror på kvalitén, framförallt 

ytvikten, töjbarheten, styrkan och andra specifika kundkrav.  

 

När ett färgat tissue tillverkats måste hela pappersmaskinen rengöras innan en ny 

omgång kan börja tillverkas om inte den nya omgångens färg dominerar den förra. Om 

färger med starkt pigment, till exempel röd, används kan rengöringen ta upp till ett 

dygn medan rengöring efter ljusare pastellfärger tar fyra till sex timmar. Om en kund 

beställer tissue i färg med starkt pigment planeras denna order i största möjliga mån in 

på så sätt att stopptiden för rengöring påverkar övrig produktion så lite som möjligt. 

Mer detaljerad diskussion om rengöring, underhåll och planering följer under 

respektive kapitel.  

 

En annan aktivitet i denna process är omställning av maskinerna, vilket är en 

serieberoende aktivitet. Tidsåtgången för dessa är olika beroende på hur stor skillnaden 

mellan de olika tissuevarianterna som ska tillverkas efter varandra är. Under en normal 

cykel, det vill säga när skillnaderna mellan de efter varandra tillverkade 

tissuekvalitéerna inte är så stora, tar en omställning till ny kvalité 20-30 minuter. En 

aktivitet som utförs två gånger per dygn.  

 

Resurser och kostnadsfördelning 

Resurser för PM orsakar mer än en femtedel av SwT:s kostnader. Den resurs som det 

krävs mest av i denna process är den energi som torkfunktionen i pappersmaskinerna 

kräver, följt av avskrivningar. Avskrivningarna är bokföringsmässiga och skiljer sig 

kraftigt åt mellan maskinerna där PM4 har 75% högre avskrivningar än PM3. 

Energikostnaden är i stor utsträckning en rörlig kostnad som idag fördelas per PM-h. 

Emellertid är det i verkligheten så att de olika maskinerna förbrukar olika mycket 
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energi och därmed att de olika kvalitéerna kan förbruka olika mycket energi per PM-h 

beroende på i vilken pappersmaskin de tillverkas. Att det även tar olika lång tid att 

torka olika sorters tissuekvalitéer leder till att kalkylen blir missvisande. Konkret 

innebär detta att samma kvalité kan kräva upp till 24% fler PM-h i PM4 jämfört med 

PM3. Vid den andra extremen kräver PM3 åtta procent fler PM-h än PM4. SwT 

använder sig emellertid, som nämnts tidigare, av den budgeterade genomsnittliga 

produktionen för båda maskinerna, vilket innebär att detta ej syns i kalkylen. Följden 

blir att en prissättning baserad på kalkylen förmodligen ger en för hög eller för låg 

kostnad i förhållande till den faktiska kostnaden beroende på i vilken PM tissuen 

tillverkas. Graf 8 nedan visar tydligt att produktionen de olika PM emellan skiljer sig åt 

i antal ton.  
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Graf 8: Produktionsskillnad i olika PM 

 
Oavsett vilken tissuekvalité som framställs är personalstyrkan på pappersmaskinerna 

alltid densamma – det vill säga en person per maskin. Hur mycket kassationer som 

uppstår är beroende på pappersmaskinernas kondition, hur stor skillnad det är mellan 

de olika tissuekvalitéerna som tillverkas efter varandra samt personalens skicklighet att 

hantera maskinerna. Kassationerna kan även uppstå om färgat tissue tillverkas, då kan 

det vara nödvändigt att kassera de första femtio meterna ofärgat tissue som tillverkas i 

serien efter det färgade.  
 

Valda aktiviteter 

• Torka tissue  

• Ställa om PM 

• Rengöra PM 
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• Förflytta tambour 

Torka tissue och förflytta tambour är aktiviteter som avgörs på tambournivå eftersom 

dessa aktiviteter tydligt utförs per tambour. Ställa om PM och rengöra PM görs 

däremot en gång per serie och tillförs därmed serienivån.  

2.7 Tryckning 

. 

Stödfunktioner

-

. . 

Indirekta 
processer

 
Figur 21: Tryckningens position i värdekedjan 

 
Funktionsbeskrivning 

Denna process främsta funktion är att trycka tissue, vilket utförs av en rullmaskin (RM) 

som kallas RM8. Då det är en rullmaskin finns det även möjlighet att rulla tissue i 

denna maskin, denna funktion utnyttjas dock väldigt sällan eftersom det är dyrare att 

rulla tissue i RM8 än i de andra rullmaskinerna, vilka beskrivs längre fram. Att denna 

rullmaskin utnyttjas till rullning inträffar endast om det är haveri på någon av de andra 

rullmaskinerna eller om de andra är fullbelagda samtidigt som det inte finns något att 

trycka.  
 

När en order på tryckt tissue kommer in genomgår den samma process som otryckt 

tissue ända fram till att den har passerat pappersmaskinerna. När tissuen har kommit så 

långt i produktionsflödet flyttas hela tambouren med en truck från PM3 till RM8, 

vilken är placerad något avskilt från de andra maskinerna. (Se skiss över fabriken i 

Bilaga III) Anledningen till att tissue från PM3 förflyttas till RM8 är att den andra 

pappersmaskinen, PM4, inte kan producera tissue i en bredd som passar tryckmaskinen 

RM8. Varje order på tryckt tissue har ett specifikt mönster som kunden har ensamrätt 

till. Med anledning av detta måste även separata klichéer, mönstermallar, köpas in som 

sedan kasseras när ordern är tryckt. Efter att tissuen är tryckt beskärs den enligt 

kundönskemål för att sedan rullas upp på en rulle. Denna rulle fraktas till 
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rullmaskinerna om tissuen ska rullas i fler än ett lager, annars fraktas den till 

emballeringen.  
 

Aktiviteter 

I första hand trycker RM8 tissue enligt de specifika orderkrav som finns varefter 

tissuen beskärs och rullas till önskad bredd respektive diameter (se Rullmaskiner för 

ytterligare förklaring). Det är tre variabler som avgör hur lång tid det tar att genomföra 

en tryckning. Dessa är mängden färg som används. Maskinen hanterar fyra basfärger, 

gul, röd, blå och svart, vilka blandas enligt kundens önskemål. Andra faktorer som 

avgör tryckningstiden är mönstrets komplexitet samt kundkrav på hur exakt 

tryckningen ska vara. Mönstrets komplexitet samt kundens krav på tryckets exakthet 

påverkar även övervakningen av maskinen. Det kan krävas mer personal vid maskinen 

och fler provtryck om dessa nyss nämnda faktorer förekommer. När en ny tryckning 

ska påbörjas måste maskinen ställas om och en ny kliché sättas dit. Tryckningen 

planeras i största möjliga mån så att ljusa färger används först för att maskinen inte ska 

behöva rengöras mer än nödvändigt precis som i pappersmaskinen. Kostnaden för 

rengöringen utgör ingen större kostnad. En omställning, som görs av 

maskinoperatörerna, kan ta olika tid beroende på vilka färger som används till 

föregående tryckning. Maximalt kan en omställning ta hela sexton timmar och när 

maskinen sedan sätts igång igen kan det bli tvunget att kassera de första hundra till 

hundrafemtio kilona på en rulle. Kunder som lägger order på tryckt tissue kan göra 

avrop liksom andra kunder. Beroende på vilken volym varje avrop har kan olika tissue 

tryckas i olika stora omgångar. Det är fördelaktigt om tissue kan tryckas i längre 

omgångar eftersom det minskar antalet omställningar samt för att klichén belastas med 

tryck som sliter på den när den monteras i och ur maskinen.  
 

Resurser och kostnadsfördelning 

Arbetstimmar är den dominerande resursen i denna process följt av energi. En kliché 

håller för att trycka upp till 500 ton tissue om hela volymen trycks på en gång. Som 

nämndes ovan förkortas klichéns livstid för varje omställning som görs. När denna 

maskin är igång finns det minst en operatör som övervakar den men om det är ett 

komplicerat tryck som görs kan det krävas mer övervakning och fler personal. 

Kostnaderna för driften av RM8 fördelas med en egen kalkylmodell vilken inte 
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kommer att beskrivas närmare14. Avskrivningarna för maskinen och övriga indirekta 

kostnader fördelas via huvudregeln. 
 
Valda aktiviteter 

• Ställa om RM8 

• Trycka tissue 

• Beskära tissue i RM8 

• Rulla tissue i RM8 

• Rengöra RM8 

Eftersom en hel order trycks på en gång kan en tryckningsomgång ses som en serie. 

Ställa om RM8 och rengöra RM8 utförs en gång per tryckning och för därför hänföras 

serieniviån i aktivitetshierarkin. Övriga tre aktiviteter som utförs i denna process görs 

däremot en gång per tambour, varför de också ska höra till den nivån.  

2.8 Rullmaskiner 

. 

Stödfunktioner

-

. . 

Indirekta 
processer

 
Figur 22: Rullmaskinernas position i värdekedjan 

Funktionsbeskrivning 

Det finns tre olika rullmaskiner på bruket som har beteckningarna RM3, RM4 och 

RM6. Alla rullmaskiner har samma funktion: att rulla och skära till tissue i rätt 

diameter och bredd enligt kundorder. Eftersom pappersmaskinerna bara producerar 

tissue i ett lager är det rullmaskinernas uppgift rulla tissue i flera lager, eftersom 

exempelvis pappersnäsduk består av flera lager. Det som skiljer de olika 

rullmaskinerna åt är att de kan rulla olika många lager tissue åt gången. RM3, som 

rullar tissue producerat i PM3 eftersom dessa maskiner är placerad i anslutning till 

varandra, kan rulla tissue i upp till tre lager. Tissue producerat i PM4 rullas i RM4 och 
                                                 
14 Information om denna kalkylmodells existens delgavs inte förrän en direkt fråga därom ställdes den 30 
december 2005. Sista inlämningsdatum var 15.00 9 Januari 2006. 
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ibland i RM6, där den senare egentligen är en extrarullmaskin. RM4 kan rulla tissue i 

fyra lager och RM6 i två lager. Beställer en kund tissue som ska rullas i sex lager rullas 

den således 2 gånger i RM3 eller 4 alternativt fyra lager i RM4 och sedan ytterligare 

två lager i RM6. RM8, som i princip enbart används till tryckning, kan endast rulla 

tissue i ett lager.  
 
Aktiviteter  

Som nämndes ovan har rullmaskinerna två funktioner; att rulla och skära till tissue. 

Önskad diameter och bredd påverkar tiden det tar att rulla en kundorder. Har kunden 

beställt en tissue med liten diameter måste rullmaskinen startas om oftare. Bredden på 

tissuerullarna avgör hur många knivar som används i rullmaskinen för att skära till 

tissuen. Om en tissuekvalité har låg töjbarhet eller om många knivar används måste 

hastigheten ibland sänkas. När en tissuerulle är färdig flyttas denna från rullmaskinen 

till packmaskinen, mer om detta i nästa kapitel.  
 
 
Resurser och kostnadsfördelning 

Vid varje rullmaskin arbetar en rullmaskinoperatör, vars tid till största del går åt till att 

övervaka rullningen och beskärningen av tissue samt att ställa om maskinen. Dessa 

aktiviteter blir mer krävande ju fler lager som rullas, ju mindre diameter samt ju 

smalare bredder som önskas. En annan faktor, som mestadels påverkar övervakningen, 

är tissuekvalitéen. Tissue med låg töjbarhet måste exempelvis rullas saktare för att inte 

gå sönder. Ju fler knivar som måste ställas in vid varje omställning, det vill säga i ju 

minde bredder tissuen ska skäras, desto större blir risken för kassaktioner orsakade av 

felinställning av maskinen. Vad gäller rengöring kostar det lika mycket att rengöra 

respektive rullmaskin oavsett vad den har rullat, denna kostnad är dessutom inte 

speciellt stor. Utöver resursen personal förbrukas underhåll och rengöring samt 

avskrivning (kalkylmässig) även om den senare inte i dagsläget står att finna i 

kostnadsställenas bokföring. En ekvivalentkalkyl används för att fördela den direkta 

lönen vid rullmaskiner. 
 

Valda aktiviteter 

• Ställa om RM 

• Beskära tissue i RM 

• Rulla tissue i RM 
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• Rengöra RM 
 
Liksom i processen pappersmaskin och RM8 görs omställning och rengöring en gång 

per serie varför dessa aktiviteter tillförs serienivån. Rulla tissue i RM och beskära 

tissue i RM är däremot aktiviteter som avgörs av en tambour och som således bör 

tillhöra tambournivån.  

2.8.1 Ekvivalentmodellen för fördelning av direkt lön 

Då de olika artiklarna kräver väldigt mycket olika arbetstid i skedet där den anonyma 

tambouren ska göras om till enskilda artiklar, har SwT har tagit fram en sorts 

ekvivalentmodell för fördelning. Aktiviteterna i RM och emballering tar olika lång tid 

och kräver olika arbetsinsats beroende på: 
 

• Antal lager tissuen ska rullas i  

• Diametern på tissuerullen 

• Bredden på tissuerullen 

 

Antal lager 

En artikel som endast har ett lager och kan skäras till sin produktstorlek med en gång 

förflyttas i regel direkt till RM 8. I kalkylen markeras den då med hylsa och påläggs 

inga lönekostnader för RM enligt modellen nedan. Att rulla tissue i ett lager (1-lag) tar 

väldigt lång tid i RM per ton. Att rulla fler lager går snabbare, i ton räknat, förutom om 

tissue rullas i fler än fyra lager (4-lag) då de måste rullas två gånger.  

 

Artikelns bredd 

Så gott som alla tambourer måste skäras i rullmaskinen för att den färdiga artikeln ska 

ha rätt bredd. Ju smalare artikel desto mer tid tar det för den ansvarige att ställa in 

knivarna som skär pappret. Utöver processen i maskinen blir det även mer arbete per 

ton i sorteringsprocessen då det tar mer tid ju fler enskilda artiklar som måste hanteras. 

 

Diameter 

Ju mindre diameter på den färdiga produkten, desto mer arbetstid tas i anspråk genom 

start-stopp och flytt. Tiden på rullmaskinen blir längre och energikostnaden ökar med 



 95 

många uppstarter. På samma sätt som beskrivits ovan tar sorteringsprocessen mer tid ju 

fler enskilda artiklar som måste hanteras. 

 

Eftersom dessa tre ovanstående parametrar påverkar hur mycket tid det tar att bearbeta 

kundorder i rullmaskinen går det i kalkylen att välja på följande:  

    

• liten eller stor diameter 

• smal eller bred bredd 

• hylsa, 1-lag, 2-4-lag, fler-lag 

 

Tillägg
  

x = RK dir 
Lön per 
ton 

Behov Lag Dia Bredd 

0      = x kr 0 Hylsa  Liten 0 Smal 0 
3x    = x kr 2 1-lag Stor 0,5 Bred 0,5 
1,5x = x kr 1 2-4-lag 0,5 0 
2.5x = x kr 2 > 4-lag 0 0,5 

 
Tabell 3: Kalkylmässigt tillägg efter olika behov i RM 

 

Den direkta lönen för rullmaskinsoperatörerna och packningspersonal fördelas alltså 

som en rörlig kostnad, vilken beror på det framräknade behovet. Flertalet personer med 

produktionsprocessansvar har dock sagt att det kan skilja mer än 100% i maskintid vid 

produktion av den tunnaste och det tjockaste tissuen även om vikten är desamma. Det 

kan således tänka sig att även tissuekvalité kan vara en parameter som påverkar 

kostnadsfördelningen. Detta kan dock ifrågasättas då kalkylansvarig menar att det inte 

spelar någon roll hur lång tid det tar för en speciell kvalité att behandlas i en rullmaskin 

så länge alla rullmaskiner hinner rulla all tissue som produceras. Detta är ett giltigt 

resonemang ur ett processoptimeringsperspektiv men inte ur ett 

kostnadsfördelningsperspektiv. Fördelningen av kostnader sker varken enligt en orsak-

verkanprincip eller ianspråktagandeprincip utan med genomsnittsprincipen. Om hälften 

så många RM-h behövs krävs mindre energi, det uppstår mindre behov av underhåll 

och reparationer och det finns en outnyttjad kapacitet i personalen.  

Aktiviteter och val av dessa som skapar 
olika behov, vilka är kopplat till ett 
pålägg enligt tabell 3 nedan 
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2.9 Sortering och emballering 

. 

Stödfunktioner

-

. . 

Indirekta 
processer

 
Figur 23: Emballeringens position i värdekedjan 

 

Funktionsbeskrivning 

I denna del av produktionsflödet flyttas färdigrullad och beskuren tissue från 

rullmaskinen till packmaskinen där de emballeras med sträckfilm enligt den 

information som finns i förpackningsordern. Det som kan skilja olika 

förpackningsorder åt är att vissa kunder vill ha sina beställningar förpackade på pallar, 

andra inte samt att det kan finnas olika krav på etikettering.  

 

Aktiviteter 

De aktiviteter som ingår i denna process är först och främst att, med hjälp av ett 

rullband och delvis för hand, flytta de tillskurna tissuerullarna från rullmaskinen till 

packmaskinen. Sedan monteras en eller flera rullar åt gången på en roterande axel och 

plastas in. Mindre rullar emballeras tillsammans då maskinen bara klarar av att 

emballera en viss minimibredd. Samtidigt går det snabbast per ton om hela rullar 

emballeras, då skillnaden i tid per emballeringsomgång är försumbar. Den emballerade 

tissuerullen körs sedan på ett band till en maskin som etiketterar rullen så att den sedan 

kan föras ut på lagret.  

 

Resurser och kostnadsfördelning 

De resurser som denna process utnyttjar är främst den personal som förflyttar 

tissuerullar från rullbandet till packmaskinen, monterar rullarna i packmaskinen samt 

ställer in packmaskinen. Packmaskinen övervakas och hanteras av en eller två 

personer, arbetsbelastningen blir större om det är fler smårullar som ska emballeras 

eftersom detta kräver fler omställningar. Plastfilmen utgör egentligen direkt material 
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men fördelas per PM-h trots att det förbrukas mer per ton om rullar med liten bredd ska 

emballeras. Till sist används det även pallar i denna process om kunden har begärt att 

få sin beställning lastad på så vis. Ska en beställning lastas på pall innebär det lite mer 

arbete för personalen.  Som beskrivits ovan blir belastningen på personalen större när 

det är många små tissuerullar som ska behandlas, vilket den nuvarande kalkylmodellen 

tar hänsyn till enligt ekvivalentmodellen ovan.  

 

Valda aktiviteter 

• Förflytta rullar 

• Emballera rullar 

 

Både förflytta rullar och emballering rullar är aktiviteter som påverkas av hur enheten 

ser ut, det vill säga bredden och diametern på en tissuerulle. Är dessa parametrar små 

innebär det att aktiviteterna i denna process utnyttjar resurserna i högre grad varför 

dessa aktiviteter också ska tillföras enhetsnivån i hierarkin.  

2.10 Lagring och skeppning 

 

 
Figur 24: Lagrings- och skeppningsfunktionens placering i värdekedjan 

 
Funktionsbeskrivning 

Eftersom produktionen sker emot kundorder står beställningar i lager endast under en 

kort tid. Hur lång denna lagringstid är beror i mångt och mycket på vilka beställningar 

som gjorts under samma tidsperiod, mer om detta under kapitlet Planering. I denna 

process arbetar truckförare som lastar beställningar när transportfordon kommer till 

bruket.  
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Aktiviteter 

I denna process utförs i princip endast en aktivitet – att med truck hämta en order från 

lagret och lasta den i transporten som ska köra beställningen.  

 

Resurser och kostnadsfördelning 

De resurser som utnyttjas i denna process är truckförare och truckar, vilka inte belastas 

nämnvärt olika beroende på hur ordern ser ut. I dagsläget fördelas kostnaderna 

emellertid med hjälp av huvudmodellen.  

 

Vald aktivitet 

• Lasta rullar 

Även denna aktivitet påverkas av hur enheterna ser ut och påförs därför även den 

enhetsnivån.  

 

3 Stödfunktioner 
De stödjande funktionerna utgörs alla av indirekta kostnadsställen och fördelas 

samtliga med hjälp av huvudregeln.  

3.1 Labb och kontroll 

I labbet arbetar två personer som utför regelbundna kontroller på de tissuekvalitéer som 

produceras för att undersöka att de uppfyller de parametrar som kännetecknar 

respektive kvalité. Dessa kontrollresultat sparas även för att exempelvis kunna 

användas som kundprover samt ifall det skulle komma in en reklamation från kund. 

Kontroller görs även när en ny tissuekvalité ska tas fram åt en kund eller när en kund 

specificerar en önskan om att beställa en tissuekvalité som ska uppfylla vissa krav. 

Därutöver tas det även prover på det vatten som släpps ut i ån igen. Dessa prover tas 

dagligen och kontrolleras av Länsstyrelsen. Denna sistnämnda aktivitet kan ses som en 

del av en stödfunktion nödvändig för verksamheten medan kontroll av 

tissuekvalitéerna kan ses som en indirekt process. Då det inte är någon speciell kvalité 

som gör att det blir mer arbete att göra i labbet utan varje respektive kvalité orsakar 

samma aktivitetsförbrukning kan kontrollen ses som en aktivitet. Detta även då 

kontrollerna görs av olika anledningar.   
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Valda aktiviteter 

• Kontroller tissuekvalitéer 

• Utföra vattenprover 

 

De regelbundna kontrollerna görs på varje serie för att testa att samma sorts kvalité har 

samma egenskaper även fast den framställts i olika serier kan aktiviteten kontrollera 

tissuekvalitéer hänföras till serienivån i aktivitetshierarkin. Aktiviteten utföra 

vattenprover, som kan liknas vid en stödjande funktion, kan också ses som en resurs 

för hela verksamheten och bör därför tillskrivas företagsnivån.  

3.2 Underhåll 

Denna avdelning ansvarar för alla större underhållsarbeten på maskiner och lokaler. 

Exempelvis byter denna avdelning filtar och viror på pappersmaskinerna. Detta görs 

var 50:e dag och orsakar produktionsstopp i åtta timmar. Det är svårt att avgöra vilka 

tissuekvalitéer som sliter mer på filtar och viror. Vad som däremot är känt är att vissa 

tissuekvalitéer och/eller kundkrav kräver att maskinerna är i absolut topptrim, vilket 

inte behöver vara lika viktigt för andra kvalitéer. Därtill ansvarar avdelning för inköp 

av den grundliga halvårsrengöringen, som utförs under jul- och midsommarhelgerna. 

Under dessa stopp står hela fabriken still och alla maskiner i fabriken plockas isär, 

rengörs och smörjs. Dessa underhållsstopp utförs av personal anställda på entreprenad. 

Alla kostnader som uppstår här fördelas enligt huvudregeln.  

 

Valda aktiviteter 

• Underhålla maskiner och lokaler 

• Rengöra maskiner 

 

Dessa aktiviteters syfte är att upprätthålla produktionskapaciteten och kan i det 

närmaste ses som stödfunktioner till övriga verksamheten. Med detta argument 

placeras dessa aktiviteter på den översta nivån i hierarkin – företagsnivån.  

3.3 Mekanisk verkstad och elektriker 

Den mekaniska verkstaden ansvarar för att byta ut reservdelar på maskinerna. Det finns 

en mekaniker per skift som ser till att maskinerna och dess olika delar är i god 
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kondition så att de inte påverkar framställningen eller resultatet. Till hjälp om så 

behövs finns även en jourhavande elektriker att tillgå under varje skift. Det är svårt att 

avgöra om en viss sorts produktion skulle orsaka mer arbete för denna avdelning än 

någon annan. Däremot arbetar personalen på denna avdelning mer med 

pappersmaskinerna än med andra maskiner av den naturliga anledning att 

pappersmaskinerna är större och mer komplicerade. Även för elektrikerna är det är 

svårt att avgöra vilken sorts tissuekvalité eller produktion som medför mer arbete för 

dem.  

 

Vald aktivitet 

• Serva maskiner 

Även denna aktivitet finns till för att se till att produktionen hålls i trim och bör därför 

också tillskrivas företagsnivån.  

3.4 Aktiviteter eller resurser 

Alla stödjande funktioner kan förstås som aktiviteter på företagsnivå för att 

upprätthålla i huvudsakligen maskinernas produktionskapacitet. Det innebär emellertid 

att dessa aktiviteter även kan ses som resurser för aktiviteter såsom torkning av tissue 

eller rullning av papper. De utgör då sekundärkostnader. Vad som är relevant för alla 

dessa resurser är ifall det är någon enhet, tambour eller serie som gör att aktiviteterna 

nyttjar mer av dessa resurser. Detta är fallet för de kvalitéer som kräver att maskinerna 

är i bättre skick än vad andra kräver. Analogin till diskussionen kring en maskins 

standard, vilket diskuterades i kapitel III är tydlig. Då uppsatsen inte närmare kommer 

att undersöka resurskostnaderna eller olika tissuekvalitéers speciella krav på 

processerna, kommer detta inte ägnas ytterligare uppmärksamhet.  
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4 Aktivitetshierarki för Swedish Tissue 
De aktiviteter som identifierats i SwT:s processer åskådliggörs slutligen i en 

aktivitetshierarki (figur 25) som har anpassats för företaget, vilket också nämndes 

tidigare. I figuren framgår det tydligt var i hierarkin den adderade tambournivån finns. 

Genom aktivitetshierarkin blir det tydligt vilka aktiviteter som kopplas till respektive 

nivå.  

 

Företagsnivå

Uppdatera prislistor
Utföra vattenprover
Underhålla maskiner och lokaler
Rengöra maskiner
Allmän administration

Produktnivå
Marknadsföra produkter
Kontrollera kvalitéer
Utföra service på maskiner

Enhetsnivån
Sälja till kund
Förflytta rullar
Emballera rullar
Lasta rullar

Serienivå

Planera produktionen (enhet, tambour)
Framställa mäld
Ställa om PM
Rengöra PM
Ställa om RM8
Renagöra RM8
Ställa om RM
Rengöra RM
Köpa in material
Kontrollera tissuekvalitéer

Tambournivå

Tillsätta kemikalier
Rengöra massapumpen
Torka tissue
Förflytta tambourer
Trycka tissue
Beskära tissue i RM8
Rulla tissue i RM8
Beskära tissue i RM
Rulla tissue i RM

 
Figur 25: Aktivitetshierarki för Swedish Tissue 



 102 

V Analys av kostnadsdrivarproblematiken 
 

1 Inledning 
Målsättningen med fallstudien av Swedish Tissue är inte att optimera processerna eller 

att utforma ett komplett ABCS utan att beskriva och analysera problematiken kring val 

av kostnadsdrivare. Samtidigt utgår de ansatser till en ny kalkyl som presenteras från 

att den ska användas i första steget till att utvärdera om de produkter som tillverkas 

idag är lönsamma. På längre sikt kan SwT använda principerna för att utveckla sin 

nuvarande kalkylmodell eller föra att ta fram en ny modell som på lång sikt kan vara 

till hjälp för en optimering av produktportföljen.  

 
Kapitel 2 (Lämpliga nya kostnadsdrivare) ger en bild av de avvägningar som måste 

göras vid val av kostnadsdrivare. I kapitel 3 (Kostnadsdrivare vid ledig kapacitet) 

diskuteras problematiken kring ledig kapacitet och hur valet av kostnadsdrivare och 

kostnadsdrivarvolym avgör vilka produkter som påförs kostnaden. Analysen kommer 

inte att behandla alla de aktiviteter som identifierats ovan utan några har valts ut för att 

illustrera de dominerande problemen. Då fokus har varit på kostnader för 

kalkylobjektet produkt, vilket i fallet med SwT kan jämföras med order och utgöras av 

en enhet, tambour eller serie, kommer aktiviteter på högre nivåer i aktivitetshierarkin 

behandlas sparsamt.  

 
När företags kalkyler diskuterades i Avsnitt III kapitel 1.1 (Principer för kalkylering) 

nämndes att följande aspekter bör finnas i bakhuvudet: 

1. Vad orsakar kostnader? 

2. Vad ska bära kostnaderna? 

3. Vem ska använda kalkylen? 

 
I empirin har de aktiviteter som orsakar kostnader beskrivits och där blir det tydligt att 

direkt material och aktiviteter relaterade till pappersmaskinerna orsakar de största 

kostnaderna. I dagsläget genomför SwT en utvärdering av pappersmaskinerna med 

avseende på dess kostnader för att undersöka hur produktionskapaciteten kan 

optimeras, vilket försvårat för oss att få tillgång till nödvändig information. Utan denna 

information har vi inte kunnat uppnå god förståelse angående aktivitetens 
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resursförbrukning och kalkylobjektens nyttjande av aktiviteten, vilket är nödvändigt för 

att identifiera lämpliga kostnadsdrivare. Vi har således inte kunnat identifiera lämpliga 

kostnadsdrivare eftersom det kräver god förståelse kring aktivitetens resursförbrukning 

och kalkylobjektens nyttjande av aktiviteten. På grund av bristfällig information har vi 

därför inte har valt ut dessa aktiviteter för närmare analys av lämpliga kostnadsdrivare.  

 
Vad gäller aktiviteterna i RM 3, 4, 6 och RM8 samt aktiviteten förflytta rullar, fördelas 

kostnaden för dessa i dagsläget, enligt de komplexa kalkylmodeller som beskrivits 

tidigare. Anledningen till deras komplexitet är att SwT försökt återspegla flera av de 

många variabler som påverkar dessa processer. Återigen är mycket god förståelse för 

processerna en förutsättning för att kunna bestämma lämpliga kostnadsdrivare. En 

utvärdering skulle i dagsläget i alltför hög grad bygga på den information vi tillägnat 

oss genom att studera dagens kalkylmodell och inte de faktiska processerna då de vi 

intervjuat snarare hänvisat till modellen än kunnat beskriva den faktiska 

resursförbrukningen. Vi tror däremot att det kan vara relevant att se över kausaliteten i 

dagens fördelning av främst direkt lön. Anledningen till detta är att personer med insikt 

i dessa processer har påpekat att även kvalitén påverkar möjlig maskinhastighet, något 

dagens modeller inte tar hänsyn till.  

 
Det som är intressant vad gäller såväl rullmaskiner (inklusive RM 8) som 

mäldberedningen, och egentligen även andra maskiner som uppvisar ledig kapacitet, är 

vilka produkter som ska bära kostnaden för ledig kapacitet. I dagsläget råder kraftig 

överkapacitet för att säkerställa att pappersmaskinerna alltid kan gå för fullt. Däremot 

tar inte alla olika kvalitéer och kundorder denna kapacitet i anspråk. 

 
I princip alla administrativa aktiviteter, såsom ekonomifunktioner och företagsledning, 

kommer inte heller att diskuteras närmare då de inte går att fördela till de lägre 

kalkylobjektsnivåerna. Därtill ägnas ingen tid åt rena FoU-aktiviteter då dessa, i 

händelse av att kostnader för dessa ska fördelas överhuvudtaget, hänförs till 

produktnivå. De generella administrativa stödfunktionerna, såsom IT-support, bör 

rimligen främst utgöra resurser för aktiviteter på de högre aktivitetsnivåerna och 

analyseras därför inte heller närmare.  

Med ovanstående resonemang som grund har åtta av de aktiviteter som presenterades i 

aktivitetshierarkin bedömts vara relevanta att analysera vidare. Den fortsatta analysen 
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avgör vilka aktiviteter som bör analyseras närmare med avseende på avvägningar vid 

val av kostnadsdrivare. För att kunna avgöra vilka aktiviteter som i fortsättning ska stå 

i fokus har följande två kriterier formulerats, betydelse i fallande ordning. 

 

1. Behövs annan fördelning? 

Är kostnaderna för aktiviteten proportionella eller positivt volymberoende till  

PM-h? 
 
2. Tillhör aktiviteten rätt aktivitetsnivå? 

Tillhör aktiviteten någon av de tre lägre nivåerna i aktivitetshierarkin (enhets-, 

tambour- eller serienivå)?  

1.1 Urval av aktiviteter för vidare analys 
Härnäst följer utvärderingar av de åtta utvalda aktiviteter som är mest intressanta ur 

perspektivet ”vilka avvägningar måste göras vid val av kostnadsdrivare” och därtill 

möjliga att utvärdera i dagsläget. Utvärderingarna ska, som nämndes ovan, klargöra 

vilka aktiviteter som kommer att undersökas och analyseras vidare med avseende på 

möjlig ny kostnadsdrivare.  

Sälja till kund Relevans – Ja 
Behövs annan fördelning? Ja, fördelningsbasen volym saknar helt relevans 
Tillhör aktiviteten rätt 
aktivitetsnivå?  

Ja, det rör sig om enhetsnivån  

 
Tabell 4: Sälja till kund 

 
Marknadsföra produkter  Relevans – Nej 
Behövs annan fördelning? Ja, fördelningsbasen volym saknar helt relevans 
Tillhör aktiviteten rätt 
aktivitetsnivå?  

Nej, det rör sig om produkt- och delvis 
företagsnivå 

 
Tabell 5: Marknadsföra produkter 

 
Uppdatera prislistor Relevans – Nej 
Behövs annan fördelning? Ja, fördelningsbasen volym saknar helt relevans 
Tillhör aktiviteten rätt 
aktivitetsnivå?  

Nej, aktiviteten hänförs företagsnivå 

 
Tabell 6: Uppdatera prislistor 
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Köpa in material Relevans – Ja 
Behövs annan fördelning? Ja, det finns inget samband mellan PM-h och 

antal komponenter eller dess inköpskostnad. 
Tillhör aktiviteten rätt 
aktivitetsnivå?  

Ja, det rör sig i regel om serienivå 

 
Tabell 7: Köpa in material 

 

Planera produktionen Relevant – Ja 
Behövs annan fördelning? Ja, PM-h saknar relevans då det är ordern som 

medför arbete oavsett volym 
Tillhör aktiviteten rätt 
aktivitetsnivå?  

Ja, det rör sig om enhet-, tambour-, eller 
serienivån 

 
Tabell 8: Planera produktionen 

 
Emballera rullar Relevans – Nej 
Behövs annan fördelning? Till viss del, även om det är volymberoende 

handlar det snarare om enheter än PM-h. 
Tillhör aktiviteten rätt 
aktivitetsnivå?  

Ja, den tillhör enhetsnivå 

 
Tabell 9: Emballera rullar 

 
Lasta rullar Relevans – Nej 
Behövs annan fördelning? Till viss del, även om det är volymberoende 

handlar det snarare om enheter än PM-h. 
Tillhör aktiviteten rätt aktivitetsnivå?  Ja, den tillhör enhetsnivå 

 
Tabell 10: Lasta rullar 

 
Kontrollera tissuekvalitéer Relevans – Ja 
Behövs annan fördelning? Ja, varken antal PM-h eller volym påverkar 

behovet av kontroller 
Tillhör aktiviteten rätt 
aktivitetsnivå?  

Ja, den tillhör serienivå 

 
Tabell 11: Kontrollera tissuekvalitéer 

 
De fyra aktiviteter som utifrån de ovan givna kriterierna fortsättningsvis kommer att 

diskuteras och analyseras med avstamp i avvägningar vid val av kostnadsdrivare är 

följande:  

 

• Sälja till kund 

• Köpa in material 

• Planera produktionen 

• Kontrollera tissuekvalitéer 
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2. Lämpliga nya kostnadsdrivare 
Nedan analyseras de utvalda aktiviteterna, det fördelningsförfarande som används idag 

samt nya möjliga kostnadsdrivare. Först analyseras emellertid den omedelbara 

kontexten som aktiviteten är en del av. Kontexten beskrivs genom att visa förhållandet 

mellan felkostnad och mätkostnad för aktiviteten, vilka ingår i analysmodell II. 

Därefter utvärderas och jämförs den nuvarande fördelningsnyckeln och den föreslagna 

nya kostnadsdrivaren med hjälp av kriterierna låg mätkostnad, kausalitet och positiva 

beteendeeffekter. Alla dessa parametrar integreras sedan i analysmodell II för att även 

illustrera vilken kostnadsdrivare vi föreslår. 

 

För att bedöma lutningen15 av kurvan för felkostnaden måste vissa bedömningar göras. 

Kalkylens betydelse för företaget, kalkylobjektets heterogenitet med avseende på 

aktivitetsutnyttjande och aktivitetskostnadens betydelse för kalkylen måste avgöras. 

Dessa graderas med liten, medel och stor för att kunna göra en uppskattning av hur 

kurvan bör se ut även om relationen mellan funktionens parametrar är okänd. Samma 

gradering görs för mätkostnadens två variabler; svårigheten att anskaffa och bearbeta 

information samt antalet variabler som påverkar resursförbrukningen vilka avgör 

lutningen16 på mätkostnadens kurva. Då SwT:s prissättning baseras på kalkylen är det 

rimligt att säga att dess betydelse är stor. De andra fyra variablerna måste bedömas 

enskilt för varje aktivitet enligt tabell 12 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Felkostnadsfunktionen15: f(k, a , b, c) = K(a + b + c) 
16 Mätkostnadsfunktionen16: f(m, d, e) = m(d + e) 
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Gradering 
Variabel 

Liten/litet Medel Stor/stort 

Heterogenitet i 
kalkylobjektens 
aktivitetsutnyttjande 

Relativt homogent  Tydliga 
skillnader  

En del fordrar 
uppemot tio gånger 
mer av aktiviteten 

Aktivitetskostnadens 
betydelse för kalkylen i 
sin helhet17 

Mindre än 2% 2% - 5% Mer än 5% 
 

Svårighet avseende 
informationstillgång 

Lätt tillgängligt i 
informations-
systemet 

Kan relativt lätt 
anskaffas eller 
tillgängligt i 
informations- 
systemet 

Informationen måste 
anskaffas, vilket är 
omständligt 

Antal variabler som 
påverkar 
resursförbrukningen 

En eller två kända Flera, men få 
avgörande och 
de är kända 

Flera, vilka påverkar 
väsentligt/ Svårt att 
bedöma påverkan 

Tabell 12: Bedömningar avgörande för funktioneras lutningar 
 

2.1 Sälja till kund 

Sälja till kund hör i dagsläget till den organisatoriska enheten marknad, där även 

aktiviteterna uppdatera prislistor och marknadsföra produkter ingår. Marknad 

innefattar även en del direkta kostnader, vilka belastar enskild order. Det är kostnader 

för kommission (agenter), rabatter och transportkostnader. Därtill ingår kostnader för 

löner, resor och kontorsmaterial. Däremot belastas marknad inte med kostnader för 

lokal. Aktivitetskostnaden uppgår sammanlagt till mer än 2% men mindre än 5% av 

företagets kostnader exklusive direkt material. 

2.1.1 Dagens fördelningsnyckel 

I dagsläget fördelas alla kostnader för marknadsaktiviteter på budgeterat antal ton. 

Fördelningsnyckeln är således volymbaserad. Problemet med detta är att kostnaderna 

för en försäljningsmoment i princip är desamma om en order uppgår till 15 eller 55 ton. 

Kausaliteten är därmed mycket dålig. Fördelen är givetvis att mätkostnaden är låg. Vad 

gäller beteendeeffekter finns det i dagsläget ingen mätning av hur mycket av säljarens 

tid olika kunder kräver även om det vid intervjuer tydligt framgick att skillnaderna kan 

vara stora. En volymbaserad fördelningsnyckel avspeglar inte på något sätt de aspekter 

som driver resursförbrukningen i aktiviteten, vilket kan leda till att tankar kring 

process- och effektivitetsförbättringar inte uppmuntras. 
                                                 
17 Aktivitetskostnaden är vansklig att bedöma då det ej har undersökts exakt vilka resurser de olika 
aktiviteterna tar i anspråk. Graderingen har gjorts efter hur stor del av företagets kostnader exklusive de 
för direkt material (ca. 50%), som kan sägas vara hänförliga till aktiviteten. 
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2.1.2 Förslag till ny kostnadsdrivare 

Som antytts ovan är det inte volymen på en order som driver kostnader i aktiviteten 

sälja till kund utan det är order i sig, varför kostnadsdrivaren för sälja till kund borde 

vara kundorder. Kundorder är den enklaste typen av kostnadsdrivare som skulle kunna 

väljas och är transaktionsbaserad. Vid intervjuer med de anställda på 

marknadsavdelningen blev det emellertid tydligt att de som arbetar med att sälja till 

kund lägger ner olika mycket tid på olika kunder. Den olika resursförbrukningen beror 

på om kunden är ny eller återkommande, om tissuekvalitén redan finns framtagen och 

om kundens slutprodukt är bekant för SwT. Det är precis vid denna sorts aktiviteter, 

där kalkylobjekt fordrar olika mycket av aktiviteten, som en tidsbaserad 

kostnadsdrivare gör som mest nytta. Emellertid är tidsbaserade kostnadsdrivare väldigt 

kostsamma och en transaktionskostnadsbaserad dito med viktat index är ett betydligt 

billigare alternativ. 

Den enklaste formen av aktiviteten sälja till kund hos SwT uppvisar följande tre 

kännetecken: 
 

• en gammal kund: en kund SwT redan har etablerat en kontakt och säljrutin 
med 

• en befintlig tissuevariant: en av de ca 80 standardkvalitéerna 
• en slutprodukt hos kunden som SwT känner till: exempelvis en viss sorts 

blöja 
 

Vid uppföljning av intervjuerna som gjordes med säljarna kallades tidsåtgången för 

denna enklaste form av aktiviteten, beskriven ovan, för tidsenhet X. Säljarna ombads 

bedöma hur mycket tid olika sorters kunder orsakade i förhållande till X, vilket skapar 

den sorts simulerade intensitetskostnadsdrivare som Kaplan & Cooper menar ofta 

används. Med detta som bas kan sedan de olika kundordernas kostnader relateras till 

varandra enligt tabell 13. 

 

Tidsåtgång per försäljning Gammal kund Ny kund 
Befintlig tissuevariant till känd slutprodukt hos 
kund 

X 4X 

Befintlig tissuevariant till antingen 
- ny slutprodukt hos kund alternativt tryckt tissue 

5X 7X 

 
Tabell 13: Tidsåtgång per sorts försäljning 
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Vidare frågades hur många kunder SwT har inom de olika områdena (se tabell 14 

nedan) för att kunna dividera aktivitetskostnaden med antalet sammanlagda tidsenheter 

(X), vilket är 298X18. Uträkningen ger aktivitetskostnaden för varje sorts kund med 

antagandet gjort att det inte existerar ledig kapacitet. Därefter multipliceras kostnaden 

för tidsenhet X med kundorderns viktning, angiven i tabell 13 ovan, och produkten av 

faktorerna utgör aktivitetskostnaden för kundordern. Ett alternativt tillvägagångssätt till 

det valda är att fråga varje säljare hur mycket tid han eller hon lägger ner på varje sorts 

kund för att sedan multiplicera detta med arbetskostnaden per timme. 
 
Kundstock – 144 kunder Gammal kund Ny kund 
Befintlig tissuevariant till känd slutprodukt hos 
kund 

103 18 

Befintlig tissuevariant till antingen 
- ny slutprodukt hos kund alternativt tryckt tissue 

12 9 

 
Tabell 14: Antalet kunder av varje sort 

 
När vi vet antalet kunder av varje sort och det totala antalet tidsenheter kan det 

konstateras att den allra enklaste försäljning kostar cirka 4500 kr och att exempelvis 

sälja tryckt tissue till en ny kund kostar sju gånger så mycket, det vill säga 31 500kr.19 

Med detta exempel blir det tydligt att olika kunder kan vara olika lönsamma. I 

dagsläget, med ett fast mindre pålägg per ton, får den mindre ordern ett mycket lägre 

pålägg I verkligheten har den mindre ordern, beroende på vilken sorts kund det handlar 

om, kanske orsakat kostnader på över 30 000 kronor, vilket motsvarar ungefär 35% av 

dess självkostnad som den får med dagens kalkylmodell. 

 
Mätkostnad ställt mot kausalitet 

Viktad kundorder är en transaktionsbaserad kostnadsdrivare, vilket passar bättre än en 

volymbaserad kostnadsdrivare för aktiviteten sälja till kund. Kausaliteten försvagas 

givetvis av att även inom de föreslagna kategorierna är kundernas orsakande av 

aktivitetskostnader mycket heterogent, vilket blev tydligt av säljarnas 

tidsuppskattningar. Att använda uppskattningar är dock inte det mest pålitliga sättet, 

varför en uppdatering bör ske inom en snar framtid efter ett införande. Därutöver är det 

tydligt att säljarna lägger ner olika mycket tid på varje sorts kund även om det, enligt 

viktningen, borde ta lika många tidsenheter. Exakt samma aktivitet är alltså inte 

                                                 
18 Sammanlagd åtgång tidsenheter = (1X*103) + (4X*18) + (5X*12) + (7X*9) = 298X 
19 Genomsnittslönekostnaden för en anställd på marknadsavdelningen har använts för beräkningen 
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homogen i resursåtgång mellan säljarna. En intensitetsbaserad kostnadsdrivare, där 

försäljaren för bok över hur mycket tid varje kund tar i anspråk, hade därför uppvisat 

högre kausalitet. Då aktivitetskostnaden är en relativt liten del av den totala 

kostnadsmassan är mätkostnaden som uppstår vid en sådan kostnadsdrivare inte 

befogad.  

 
Beteendeeffekter  

 Med kundorder som kostnadsdrivare blir det tydligare vad varje kund kostar att 

betjäna och det blir mer naturligt att jämföra tidsåtgången mellan olika kunder. Om en 

viss sorts kund förorsakar långt mer arbete än övriga är det troligare att detta 

uppmärksammas och mer naturligt att säljarnas sätt att arbeta förändras eller att 

prissättningen justeras. Med viktad kundorder ökar säljarnas förståelse än mer då 

referensramen blir tydligare. Samtidigt kan det vara ett outtalat mål från ledningens 

sida att betjäna denna resurskrävande kund trots att den förorsakar högre 

försäljningskostnader än den faktureras för. De vill kanske nyttja den som referenskund 

eller ser möjligheter i ökad framtida försäljning. Om så är fallet är det viktigt att göra 

säljarna medvetna om detta då de annars rimligen kommer känna att de lägger ner för 

mycket tid på en, i deras ögon, olönsam kund. I tabellerna 15 och 16 visas 

bedömningen av fördelningsnyckel respektive kostnadsdrivare.  

 
Tabell 15: Ton som fördelningsnyckel           Tabell 16: Viktad kundorder som kostnadsdrivare   

    

Med stöd i diskussionen ovan kan uppskattningar göras för hur funktionerna för 

felkostnad och mätkostnad skulle kunna se ut vilket sammanfattas i tabell 17.  

Variabel Gradering 
Kalkylens betydelse för helheten Stor 
Heterogenitet i kalkylobjektens aktivitetsutnyttjande Stor 
Aktivitetskostnadens betydelse för kalkylen i sin helhet Medel 
Svårighet avseende informationstillgång Stor 
Antal variabler som påverkar resursförbrukningen Stor 

 
Tabell 17: Uppskattningar för sälja till kund 

Bedömning av viktad kundorder 
som kostnadsdrivare 
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad 0 
Kausalitet 0 
Positiva beteendeeffekter + 

Bedömning av ton som 
fördelningsnyckel 
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad  + 
Kausalitet ― 
Positiva beteendeeffekter ― 
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I graf 8 nedan blir det tydligt att även om dagens system innebär låga mätkostnader blir 

felkostnaden mycket stor då fördelningsnyckeln ton riskerar att få olönsamma 

produkter att se lönsamma ut och vice versa, vilket visats i exemplet ovan. Kundorder 

förbättrar fördelningen men det är inte förrän den transaktionsbaserade 

kostnadsdrivaren, viktad kundorder, införs som felkostnaden börjar bli acceptabel. 

Samtidigt medför den viktade kostnadsdrivaren positiva beteendeeffekter då försäljarna 

får ett incitament att se på sin egen tid som en resurs, vilken kostar pengar. Den 

positiva beteendeeffekten får därför totalkostnaden att minska varför viktad kundorder 

är att den bättre kostnadsdrivaren.  
 

 

Graf 9: Jämförelse av totalkostnad för aktiviteten sälja till kund 
 

2.2 Köpa in material 

Aktiviteten köpa in material inkluderar inte inköp till underhåll, mekanisk verkstad och 

elektriker eller skeppning och lagring. Resursförbrukningen är i huvudsak en 

fulltidsanställd och därtill förbrukar aktiviteten endast kontorsmaterial och 

lokalutrymme. Aktivitetskostnaden uppgår till mindre än 2% av företagets kostnader 

exklusive direkt material. 
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2.2.1 Dagens fördelningsnyckel 

Alla kostnader för denna aktivitet fördelas i dagsläget med pålägg enligt huvudregeln 

som beskrivits tidigare. Ett sådant fördelningssätt medför inga större mätkostnader men 

aktivitetskostnaderna är varken beroende av PM-h eller volym och kausaliteten med 

dagens fördelningsnyckel är därmed låg. Att det i dagsläget inte tillförs några 

inköpsomkostnader på materialet gör att det inte heller kan utläsas vilka beställningar 

som blir extra dyra. Innebörden av detta är också att det inte finns några incitament för 

kvalitets- och processansvariga att minska antalet beställningar genom planering eller 

antalet olika sorters material. De positiva beteendeeffekterna med dagens 

fördelningsnyckel är därför att betrakta som obefintliga. 

2.2.2 Förslag till ny kostnadsdrivare 

Den naturliga kostnadsdrivaren för aktiviteten att köpa in material kan tyckas vara 

antal inköp. Aktiviteten köpa in material tar visserligen ungefär lika lång tid oavsett 

hur mycket som köps in men däremot skiljer sig resursförbrukningen mellan olika 

artiklar. Därmed är köpa in material inte en homogen aktivitet för alla sorters artiklar. 

Det är dock rimligt att tro att de flesta slutliga kalkylobjekt använder sig av ungefär 

lika mycket av olika artiklar och förmodligen ungefär lika stor andel tidskrävande 

artiklar.  

 

Mätkostnad ställt mot kausalitet 

Vid homogena aktiviteter rekommenderas i regel en tidsbaserad kostnadsdrivare där 

nackdelen är de höga mätkostnaderna. Det skulle då vara önskvärt att uppskatta hur 

lång tid varje enskild av de cirka 150 olika artiklarna tar i anspråk vid ett 

inköpsförfarande och bilda mängder av aktiviteter. Det är möjligt att artiklarna kan 

delas in i ett antal huvudgrupper för att minska antalet aktiviteter. Oavsett vilket, skulle 

denna skattningsprocedur blir väldigt omfattande och dessutom finns det stor risk för 

felaktigheter då uppskattningar är osäkra och proceduren föränderlig, vilket gör 

mätkostnaden hög. Om ett hanterbart antal aktiviteter skulle kunna utkristalliseras ur 

inköpsfunktionen skulle en viktad transaktionskostnadsdrivare i form av antal inköp 

(viktat enligt samma principer som för sälja till kund) kunna användas. 
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Båda dessa kostnadsdrivare uppvisar bättre kausalitet än vad som fås med PM-h som 

kostnadsdrivare. Som nämnts tidigare innebär de emellertid höga mätkostnader medan 

PM-h innebär mycket låga mätkostnader. 

 

Även om det inte finns något kausalt samband är det troligt att en kostnadsdrivare som 

utgörs av ton eller PM-h inte uppvisar ett sämre linjärt samband än exempelvis enbart 

en icke-differentierad kostnadsdrivare i form av antal inköp och skillnaden i felkostnad 

bör vara liten. Ju mer som produceras desto fler inköp kommer att äga rum. SwT bör 

dock vara medvetna om att använda PM-h som kostnadsdrivare är enbart acceptabelt ur 

ett fördelningshänseende och uppfyller inte en kostnadsdrivares andra syfte, nämligen 

att utgöra ett kvantitativt mått på aktivitetens output. Därmed samlas ingen information 

in som skulle kunna vara användbar ur ett processoptimeringsperspektiv. 

 

Beteendeeffekter 

Som påpekats ovan ger dagens system inga incitament att effektivisera 

inköpsfunktionen. En transaktionsbaserad kostnadsdrivare påvisar att det blir billigare 

att göra stora inköp. Det kan leda till den negativa beteendeeffekten att lagret ökar, 

vilket även är förknippat med en viss risk samt att det binder kapital. En viktad 

kostnadsdrivare skulle därtill kunna tydliggöra att artiklar skiljer sig i inköpskostnad, 

vilket ger incitament att välja ett billigare alternativ.  

Nedan följer en gemensam bedömning av det nuvarande fördelningsförfarandet 

respektive en viktad transaktionsdrivare i form av antal inköp. Den senare förutsätter 

emellertid att ett hanterbart antal aktiviteter kan urskiljas. 

 
Tabell 18: Kostnadsfördelning med pålägg Tabell 19: Antal inköp som kostnadsdrivare 

 

Med stöd i diskussionen ovan kan uppskattningar göras för hur funktionerna för 

felkostnad och mätkostnad skulle kunna se ut vilket sammanfattas i tabell 20.  

Bedömning av med PM-h som  
Fördelningsnyckel 
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad + 
Kausalitet ― 
Positiva beteendeeffekter 0 

Bedömning av antal inköp som 
kostnadsdrivare  
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad ― 
Kausalitet + 
Positiva beteendeeffekter + 
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Variabel Gradering 
Kalkylens betydelse för helheten Stor 
Heterogenitet i kalkylobjektens aktivitetsutnyttjande Liten 
Aktivitetskostnadens betydelse för kalkylen i sin helhet Liten 
Svårighet avseende informationstillgång Stor 
Antal variabler som påverkar resursförbrukningen Medel 

 
Tabell 20: Uppskattningar för köpa in material 

 
I graf 9 nedan blir det lättare att jämföra den totala kostnaden för de olika alternativen 

och varför PM-h föreslås som kostnadsdrivare även i framtiden. PM-h uppvisar 

visserligen ingen strålande kausalitet men felkostnaden förblir ändå låg tack vara att 

alla kalkylobjekt är relativt homogena i sin förbrukning av artiklar och artiklarna i sitt 

orsakande av aktiviteten köpa in material, därtill är aktivitetskostnaden låg. Den låga 

mätkostnaden för PM-h och de relativt små positiva beteendeeffekterna för 

kostnadsdrivaren viktade inköp, fäller sedan avgörandet.  

 
 Kostnad

Kausalitet

Mätkostnad

Felkostnad
PM-h

Antal inköp

Viktade inköp

Totalkostnad

Tids-
baserad 
Kostnads-
drivare

Totalkostnad 
PM-h

Totalkostnad
antal inköp

Totalkostnad
viktade inköp

Beteendeeffekt

 
Graf 10: Jämförelse av totalkostnad för köpa in material 
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2.3 Planera produktionen 

Funktionen planering och beredning utgörs i stort enbart av aktiviteten planera 

produktionen. Kostnaden för de resurser som utnyttjas av denna aktivitet utgörs i stort 

sett endast av lönekostnader för drygt en heltidstjänst samt resurserna lokal och 

kontorsmaterial. Aktiviteten i sig orsakar med andra ord inga stora kostnader men om 

aktiviteten inte utförs, eller utförs felaktigt, kan det däremot orsaka väldigt stora 

kostnader på grund av exempelvis mycket spill eller många omställningar som orsakar 

stopp i produktionen. Aktivitetskostnaden uppgår till mindre än 2% av företagets 

kostnader exklusive direkt material. 

2.3.1 Dagens fördelningsnyckel 

Idag utgör PM-h fördelningsnyckel för denna aktivitet, vilket är missvisande då 

aktiviteten inte berörs av hur många PM-h som används eller av volymen som 

produceras. Dagens fördelningsnyckel saknar därmed helt kausalitet men däremot är 

mätkostnaden låg. Eftersom dagens fördelningsnyckel inte återspeglar vare sig vad 

som driver kostnaden i verksamheten eller vart fokus bör ligga ger den inte heller några 

positiva beteendeeffekter.  

2.3.2 Förslag till nya kostnadsdrivare 

Det är inte volymen på ordern som driver kostnaden i aktiviteten utan i första hand att 

det finns en ny order att planera in. Därutöver kan det hända att en order med ovanlig 

bredd eller en expressorder blir dyrare än en order på exempelvis en vanlig 

tissuekvalité.  

 
Mätkostnad ställt mot kausalitet 

Order som kostnadsdrivare skulle innebära låg mätkostnad och acceptabel kausalitet 

men en kostnadsdrivare som tar hänsyn till alla de ovannämnda aspekterna skulle 

uppnå god kausalitet. Idealet skulle då vara en tidsbaserad kostnadsdrivare men det är 

knappast försvarbart för att hantera så pass låga kostnader som aktiviteten innebär. Det 

som i första hand orsakar merarbete är att optimera breddutnyttjande. Därtill uppstår 

merarbete för att lyckas integrera och möblera om i produktionscykeln för att ge plats 

för en expressorder. Därför bör kundorder viktas, enligt samma modell som användes 

vid kundorder i att sälja till kund, beroende på om den har en ovanlig bredd samt om 

det rör sig om en specialorder.  Ett alternativ för att uppnå god kausalitet är att använda 
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tre olika aktiviteter. För att låta kunder stå för kostnaden vid resurskrävande order 

skulle tre standardbredder kunna införas. Kunden får sedan bära kostnaden för den 

tissue som inte utnyttjas, det vill säga det som blir spill. De kunder som inte accepterar 

standardbredder utnyttjar ytterligare en aktivitet, planera specialbredd, och får via en 

transaktionsbaserad kostnadsdrivare bära de kostnader som uppstår. De kunder som 

vill ha en expressorder utnyttjar den sista aktiviteten, planera expressorder, och får 

även de via en transaktionsbaserad kostnadsdrivare bära kostnaden. Det är emellertid 

orimligt att inför tre aktiviteter för denna relativt beskedliga resursförbrukning. Både 

lösningarna medför även jämförelsevis höga mätkostnader.  

 
Beteendeeffekter  

Kundorder som kostnadsdrivare, skulle tydliggöra att små order är lika krävande som 

stora och ge incitament för större order. Den mer komplicerade varianten med tre 

kostnadsdrivare skulle medföra positiva beteendeeffekter när kostnaden och 

problematiken kring specialorder blir tydlig. Det blir tydligt att allra helst specialorder 

orsakar stora ommöbleringar i produktionsplaneringen, vilket kan medföra positiva 

beteendeeffekter på andra delar av företaget. De största fördelarna med att minimera 

antalet specialorder finns nämligen att vinna i produktionen och undvikandet av 

maskinstopp på grund av omställningar.  

 
Nedan följer en totalbedömning av den nuvarande fördelningsnyckeln respektive de 

föreslagna kostnadsdrivarna.  

 
Tabell 21: PM-h som kostnadsdrivare Tabell 22: Kundorder som kostnadsdrivare 

 

 

 
 
 
 

Tabell 23: 3 kostnadsdrivare för planeringen 

Bedömning av kundorder som 
kostnadsdrivare 
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad + 
Kausalitet 0 
Positiva beteendeeffekter + 

Bedömning av PM-h som 
fördelningsnyckel 
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad + 
Kausalitet ― 
Positiva beteendeeffekter 0 

Bedömning av viktad kundorder 
(normal/ bredd / express) som 
kostnadsdrivare 
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad ― 
Kausalitet + 
Positiva beteendeeffekter +  
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Med stöd i diskussionen ovan kan uppskattningar göras för hur funktionerna för 

felkostnad och mätkostnad skulle kunna se ut vilket sammanfattas i tabell 24 på nästa 

sida.  
 

Variabel Gradering 
Kalkylens betydelse för helheten Stor 
Heterogenitet i kalkylobjektens aktivitetsutnyttjande Medel 
Aktivitetskostnadens betydelse för kalkylen i sin helhet Liten 
Svårighet avseende informationstillgång Medel 
Antal variabler som påverkar resursförbrukningen Medel 

 
Tabell 24: Uppskattningar för planera produktionen 

 
I graf 10 nedan blir det tydligt att om endast totalkostnaden betraktas är skillnaden 

mellan de olika transaktionsbaserade kostnadsdrivarna marginell även om den 

kostnadsdrivare som tar hänsyn till bredd ser ut ge lägst totalkostnad. Om 

uppmärksammandet av expressorder i kostnadsdrivaren får den effekt som spekulerats 

i ovan är den överlägsen de andra. Effekten av att expressorder får bära mer kostnader 

kan leda till att det börjar ifrågasättas om expressorder ska accepteras överhuvudtaget. 

Det synliggör att hela produktionsplaneringen störs av dessa order, vilket medför att 

produktiviteten försämras då anläggningseffektiviteten i pappersmaskinerna minskar. 

Pappersmaskinen är SwT:s trånga sektion och avgörande för hela verksamheten, varför 

en dylik positiv beteendeeffekt är svårt att uppskatta. Därför är vårt förslag att viktad 

kundorder (bredd & express) bör införas, vilket också blir tydligt i grafen. 
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Graf 11: Jämförelse av totalkostnad planera produktionen 

2.4 Kontrollera tissuekvalitéer 

Kontroller görs på tissuekvalitéer i olika serier för att avgöra om seriens tissuekvalité 

lever upp till de specifika kraven. Aktiviteten utförs i labbet där den dyraste resursen är 

en persons arbetskraft samt utrustningen i labbet och tillhörande underhållskostnader. 

Aktivitetskostnaden uppgår till mindre än 2% av företagets kostnader exklusive direkt 

material. 

2.4.1 Dagens fördelningsnyckel 

I dagsläget fördelas kostnaderna för denna aktivitet med fördelningsnyckeln PM-h. 

Visserligen är kontrollen som sker på serienivå beroende av mängden serier men det 

finns ingen proportionell relation mellan serie och PM-h. Därav är kausaliteten i 

dagsläget inte bra. Fördelen med dagens nyckel är däremot, vilket även nämnts 

tidigare, att mätkostnaden hålls nere. Att denna fördelningsnyckel skulle orsaka några 

speciella beteendeeffekter för denna aktivitet är svårt att svara på eftersom det är svårt 

att se ett samband mellan nyckeln och aktiviteten.  
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2.4.2 Förslag till ny kostnadsdrivare 

Aktiviteten kontrollera tissuekvalitéer utförs en gång per serie varför serie utgör en 

utmärkt kostnadsdrivare. Däremot är det mer komplicerat att fördela kostnaden på 

order om ordern är mindre än en hel serie. Då finns inga kausala samband och det är 

därför som aktiviteten bör använda serie som kalkylobjekt i första hand.20  

 
Mätkostnad ställt mot kausalitet 

Det är lätt att avgöra när en ny serie inleds varför mätkostnaden är låg. Därtill är 

kausaliteten mycket bra eftersom aktiviteten kontrollera tissuekvalitéer utförs en gång 

per serie. 

 
Beteendeeffekter  

Kontrollen sker en gång per serie och den positiva beteendeeffekten som kan uppstå är 

att det blir tydligt att kostnaden fördelat per enhet blir lägre ju längre serierna är. 

Emellertid kan detta inte betecknas som en väsentlig effekt. Å andra sidan finns heller 

inga negativa konsekvenser. 

 
Nedan följer en totalbedömning av den nuvarande fördelningsnyckeln respektive 

föreslagna kostnadsdrivaren som möjliggör en jämförelse.  
 

 
Tabell 25: PM-h som fördelningsnyckel  Tabell 26: Serie som kostnadsdrivare 

 

Med stöd i diskussionen ovan kan uppskattningar göras för hur funktionerna för 

felkostnad och mätkostnad skulle kunna se ut vilket sammanfattas i tabell 27.  

Variabel Gradering 
Kalkylens betydelse för helheten Stor 
Heterogenitet i kalkylobjektens aktivitetsutnyttjande Medel 
Aktivitetskostnadens betydelse för kalkylen i sin helhet Liten 
Svårighet avseende informationstillgång Liten 
Antal variabler som påverkar resursförbrukningen Liten 

 

Tabell 27: Uppskattningar för kontrollera tissuekvalitéer 

                                                 
20 Om SwT absolut vill ta fram en fullständig fördelning ner på order måste schablonfördelning 
användas. 

Bedömning av serie som 
kostnadsdrivare 
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad + 
Kausalitet + 
Positiva beteendeeffekter 0 

Bedömning av PM-h som 
fördelningsnyckel 
Variabel Värdering 
Låg mätkostnad + 
Kausalitet ― 
Positiva beteendeeffekter 0 
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I graf 11 blir det väldigt tydligt hur enkelt mycket god kausalitet kan uppnås om serie 

används som kostnadsdrivare. Samtidigt blir det också tydligt att felkostnaden med 

PM-h som kostnadsdrivare inte är mycket större även om kausaliteten är betydligt 

sämre, varför skillnaden i totalkostnaden dem emellan är liten. Serie som 

kostnadsdrivare innebär tack vare sin goda kausalitet två andra fördelar. För det första 

kan kostnadsdrivaren på ett trovärdigt sätt användas för att mäta aktivitetens output. 

För det andra påverkas inte totalkostnaden speciellt mycket förändringar i kontexten 

skulle öka lutningen på felkostnadskurvan. Med stöd i detta bör serie väljas som 

kostnadsdrivare. 

 
Graf 12: Jämförelse av totalkostnaden för aktiviteten kontrollera tissuekvalitéer 

2.5 Förslag till nya kostnadsdrivare 

Vid en fortsatt utvärdering av SwT:s verksamhet enligt metoden som använts kommer 

det förmodligen identifieras fler lämpliga kostnadsdrivare. Emellertid orsakas den 

större delen av kostnaderna inte av indirekta processer, vilka i regel är de områden där 

det finns mest att tjäna på att införa ett ABCS. Kalkylansvarig för SwT har även 

påpekat hur viktigt det är att kunna få fram information kring kostnader snabbt för att 

kunna ge kunden en prisuppgift. Med allt för många och krångliga kostnadsdrivare är 

det inte möjligt att uppnå detta. I dagsläget bygger kalkylmodellen på att uppgifter ges 

om leveransdatum, antal ton, kvalité, färg, antal lager, diameter och bredd. De är alla 

variabler som finns angivna i ett orderunderlag eller på en faktura och priset kan därför 
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tas fram direkt. För att inte dramatiskt öka variablerna kan SAM-konsulternas förslag 

att ta fram huvudkostnadsdrivare vid fördelning därför vara gynnsamt. Då en stor del 

av kostnadsmassan är beroende av PM-h är det lämpligt att fortsätta använda sig 

använda sig av PM-h i formen av en volymkostnadsdrivare, framför allt för aktiviteter 

vid pappersmaskinerna. Vad gäller att köpa in material finns det inget kausalt 

samband, men totalkostnaden motiverar att PM-h används. Inom mäldberedning är 

aktiviteterna så pass beroende av pappersmaskinerna att kausaliteten med PM-h är god 

vilket kommer förklaras i kapitel 3.1 (Lämplig kostnadsdrivare för mäldprocessen). 

Samtidigt finns det en del områden som skulle kunna använda sig av en gemensam 

orderkostnadsdrivare då de inte uppvisar det minsta samband med volym, såsom sälja 

till kund och planera produktionen. Här måste avvägningen göras mellan ett enklare 

system där både aktiviteterna kan styras av en homogen kostnadsdrivare i form av 

kundorder eller om de ska fördelas med hjälp av respektive viktade kostnadsdrivare, 

vilket främjar kausaliteten och kan leda till positiva beteendeeffekter. Det är även 

troligt att det finns fler aktiviteter som skulle passa in i denna kategori. Det har även 

diskuterats att kostnader som bara uppstår vid nya produkter eller kunder såsom inköp 

av nya klichéer och provtagningar. Därför vore det lämpligt att även ta fram en 

nyhetskostnadsdrivare. Nedan följer en slutgiltig sammanfattning (tabell 28) av 

föreslagna  

kostnadsdrivare för de aktiviteter som varit i fokus.  

 
Dagens 
fördelningsnyckel 

Aktiviteter Förslag på 
kostnadsdrivare 

Ton Försäljning till kund Kundorder (viktad) 
PM-h Köpa in material  PM-h 
PM-h Planera produktionen  Kundorder (viktad) 
PM-h Kontroll av tissuekvalitéer  Serie 
 

Tabell 28: Sammanfattning av föreslagna kostnadsdrivare 
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3 Kostnadsdrivare vid ledig kapacitet 
Det är en medveten strategi från SwT:s sida att bibehålla en överkapacitet överallt i 

framställningsprocessen för att se till att pappersmaskinerna utnyttjas till fullo. Skälet 

är att pappersmaskinerna står för den överlägset största kostnadsmassan efter direkt 

material. Anledningen till att SwT använder PM-h som fördelningsnyckel istället för 

ton i allmänhet eller andra tidsbaserade varianter såsom maskintimmar på de olika 

maskinerna är förmodligen för att de har ledig kapacitet. Kostnaderna per dygn för 

många av processerna är desamma oavsett hur mycket de används. Det blir då rimligt 

att de produkter som nyttjar maskinerna under dygnet får bära hela kostnaden för den 

totala kapaciteten. Detta förutsätter emellertid att alla använder aktiviteterna, helst lika 

mycket, och att alla har samma behov av den lediga kapaciteten. 

 

PM-h uppfyller i vissa fall uppgiften som en kausal, eller tillräckligt bra, 

fördelningsnyckel. Däremot kan den inte på något vis uppfylla en kostnadsdrivares 

andra syfte, nämligen att utgöra ett mått på en aktivitets output. När det finns ledig 

kapacitet är det dock väldigt relevant att kunna mäta vad en aktivitets output är eller 

skulle kunna vara och hur stor del som nyttjas.  

3.1 Lämplig kostnadsdrivare för mäldprocessen 

Aktiviteterna i mäldprocessen används i nästan lika stor utsträckning av alla 

kalkylobjekt och de två personer som arbetar i denna process bör kunna ägna ledig tid 

åt att hjälpa till på andra områden. Att pappersmaskinen har tillgång till mäld är en 

förutsättning och det finns ingen alternativ marknad för eventuell överproduktion av 

mäld eller för uthyrning av den lediga kapaciteten. Vid användandet av analysmodell I 

(se figur 26 nedan) innebär det att den lediga kapaciteten är permanent och att det inte 

finns någon möjlighet att minska kapaciteten. Den bör därför belasta de kalkylobjekt 

som nyttjar aktiviteten, vilket är alla kalkylobjekt. I dagsläget används som bekant PM-

h som fördelningsbas. Det är rimligt, men inte för att PM-h är kostnadsdrivaren i 

mäldens olika aktiviteter, utan för att PM-h är ett mått på den totala aktivitetskostnaden 

definierat som kostnaden för utnyttjad kapacitet plus kostnad för outnyttjad kapacitet. 

Tissuekvalitéer som behöver längre tid i pappersmaskinen medför nämligen att det 

uppstår ledig kapacitet i mälden. 
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Figur 26: Ledig kapacitet är permanent 

 

Slutsatsen blir då att det är rimligt att använda en kostnadsdrivare som fördelar den 

totala fasta kostnaden (inklusive kostnad för outnyttjad kapacitet) på de som nyttjar 

aktiviteten mäld. PM-h är här lämpligt då tiden i pappersmaskinen är det som orsakar 

den outnyttjade kapaciteten.  

3.2 Fördelning av kostnader för rullmaskinerna 

I dagsläget fördelas alla kostnader för RM3, 4 och 6 utom direkt lön via 

fördelningsnyckeln PM-h. Det innefattar avskrivningar21, underhålls- och 

reparationskostnader, kalkylmässiga räntekostnader etc. Det innebär att de 

produktenheter som produceras på hylsa eller som bara nyttjar RM8 också får bära 

dessa kostnader. Extremfallen blir givetvis en kvalité som kräver mycket tid i 

pappersmaskinen men inte utnyttjar RM kontra en maskin som kräver lite tid i PM men 

som sedan ska rullas i mer än fyra lag och således utnyttjar RM mycket. Kausaliteten 

vid PM-h som fördelningsnyckel är således undermålig. 

 

Ett första steg att förbättra kostnadsfördelningen skulle vara att påföra kostnaden för de 

resurser som tas i anspråk av aktiviteterna inom RM3, 4 och 6 och sedan låta 

kalkylobjekten som nyttjar aktiviteterna bära kostnaden. Ett sådant fördelningssätt 

                                                 
21 I dagsläget används bokföringsmässiga avskrivningskostnader i kalkylen. SwT bör istället använda sig 
av  
kalkylmässiga kostnader såsom beskrivits i kapitel 1.1 (Principer för kalkylering) 

Ledig 
kapacitet 

Tidsbegränsad Permanent Fluktuerande 

Minska 
kapaciteten 

Belasta de produkter 
som nyttjar aktiviteten 

Är de fortfarande 
lönsamma? 

Nej  
Avveckla 

Ja  de får bära 
kostnaden 
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skulle kunna ske genom att en RM-h används som kostnadsdrivare, även om 

kostnaderna ur kausalitetssynpunkt bör fördelas upp närmare enligt de aktiviteter som 

beskrivits i empirin. Nästa steg blir att undersöka hur hela den lediga kapacitet som 

finns i RM ska hanteras. RM6:s existensberättigande är i första hand att utgöra en 

reservmaskin när främst RM3 inte hinner med att rulla. Om exempelvis många 

tambourer ska rullas i ett lager kommer kö att uppstå vid rullmaskinen då det tar längre 

tid att rulla en tambour i ett lager än att producera den. Det rimliga är då att de 

kalkylobjekt som kräver att denna extra kapacitet existerar får bära kostnaden för den. I 

detta fall kan det bli svårt att praktiskt avgöra exakt vilka kalkylobjekt som ska bära 

kostnaden men det kommer också att vara tydligt vilka kalkylobjekt som bör bära 

kostnaden snarare än andra.  

 

Vid användandet av Analysmodell I innebär detta att den lediga kapaciteten är 

fluktuerande och att de produkter som kräver flexibilitet får bära kostnaden, vilket 

åskådliggörs av figur 27 nedan. Om kalkylobjekten fortfarande är lönsamma bör SwT 

fortsätta tillverka dem. Är de inte lönsamma bör företaget fundera på att inte ta dessa 

order och minska överkapaciteten. Självfallet finns det andra aspekter som måste tas 

hänsyn till vid beslutsfattandet men det är slutsatsen ur ett kalkylmässigt perspektiv. 

Frågan som bör ställas är om de kalkylobjekt som använder RM också är lönsamma 

om de tvingas bära hela kostnaden själva.  

 

 
Figur 27: Ledig kapacitet är fluktuerande 

Ledig 
kapacitet 

Tidsbegränsad Permanent Fluktuerande 

Produkter som kräver 
flexibilitet får bära kostnaden 

Är de fortfarande 
lönsamma? 

Ja  tillverka 

Nej  minska kapaciteten
eller avveckla 
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En kostnadsdrivare, vilken fördelar den totala kostnaden för RM6 enbart på de 

kalkylobjekt som kräver överkapaciteten bör alltså identifieras. RM6-h skulle i 

dagsläget inte vara en bra drivare eftersom inte enbart är extra resurskrävande 

kalkylobjekt nyttjar maskinen idag. Istället måste kostnadsdrivaren basera på den extra 

tid i rullmaskinen som dessa produkter kräver vilket kan illustreras genom en 

modifierad figur 10, vilken presenteras nedan (figur 28) och beskriver vilken kapacitet 

olika lösningar innebär. Normal kapcitet är den sammanlagda rullningskapaciteten i 

RM3 och RM4 och. hög/införskaffad kapcitet är den sammanlagda kapaciteten i RM3, 

RM4 och RM6. De produkter som fordrar att den högre införskaffade kapaciteten finns 

till hands bör därför bära skillnaden i kostnad, vilket motsvaras av de fasta kostnaderna 

för RM6. 

 

 
 

Figur 28: Rullningskapacitet 

3.3 Fördelning av kostnaderna för rullmaskin 8 

I dagsläget fördelas alla kostnader utom direkt lön och rörliga energikostnader för RM8 

via fördelningsnyckeln PM-h. Det innefattar avskrivningar, underhålls- och 

reparationskostnader, kalkylmässiga räntekostnader etc. Det innebär att alla produkter 

som säljs subventionerar de tryckta produkterna, vilka står för mindre än 10% av den 

totala försäljningen. Återigen blir extremfallen produktenheten som produceras på 

hylsa (inte rullas) och kräver mycket tid i pappersmaskinen jämfört med en liten 

nischprodukt som ska tryckas med ett avancerat mönster och rullas i flera lager. Till 

förlorarprodukterna hör nu även alla produkter som bara använder sig av de andra 

rullmaskinerna som får hjälpa till att bära kostnaderna för nicshprodukten. Återigen är 

därför kausaliteten inte bara undermålig utan under all kritik då en överlägsen majoritet 

av de kalkylobjekt som bär kostnaderna för RM8 inte använder den. 
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Precis som i fallet ovan blir första steget mot att hantera detta problem att fördela alla 

kostnader via den kalkylmodell som tagits fram för RM8 idag och sedan låta 

kalkylobjekten som nyttjar aktiviteterna bära kostnaden. Återigen bör sedermera en 

utförligare ABC-analys genomföras även för dessa aktiviteter. I RM8 finns det i 

dagsläget stor överkapacitet och frågan är om denna kapacitet ska ses som temporär, då 

SwT menar att framtida tillväxt kräver åtminstone en del av kapaciteten, eller 

permanent. Om den ska ses som permanent bör samma förfarande användas som ovan. 

Om den ska ses som temporär bör ändock Analysmodell I användas för att utvärdera 

vad som bör göras. Figur 29 nedan visar att om det är en investering för att framtida 

tillväxt kräver kapaciteten, bör en investeringskalkyl upprättas. Kostnaden för den 

lediga kapaciteten bör då inte fördelas på de kalkylobjekt som nyttjar RM8 utan ses 

som en investering, vilken ska täckas av diskonterade förväntade framtida 

kassaflöden.22 

Figur 29: Ledig kapacitet är tidsbegränsad 
 

3.4 Prissättning på kort sikt 

Med hjälp av de föreslagna utvärderingarna kan SwT på ett bättre sätt få information 

om vilka produkter som orsakar kostnaden för ledig kapacitet samt vilka som bör bära 

denna kostnad i perspektivet att utvärdera produktportföljen. Det innebär däremot inte 

att dessa produkter omedelbart bör påföras kostnaden för den lediga kapaciteten då det 

kan leda till att de bli för högt prissatta och riskerar att tappa i försäljning.  
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kapacitet 

Tidsbegränsad Permanent Fluktuerande 

Kan det ses som en  
investering? 

Ja - framtida tillväxt kräver 
kapaciteten  investeringskalkyl

Nej – engångsföreteelse  
 ta kostnaden centralt 
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Följden skulle då kunna bli att än färre produkter skulle få bära ännu mer av denna 

överkapacitet som är att betrakta som fast på kort sikt. Ett sådant agerande skulle leda 

till vad som tidigare beskrivits som dödsspiralen (Avsnitt III 4.1 Aktivitetskostnad och 

val av kostnadsdrivarvolym). Istället bör resonemanget användas för att utvärdera 

produkterna på längre sikt och för att ta ett strategiskt beslut hur den lediga kapaciteten 

ska hanteras. Innan beslut om avveckling tas bör återigen analysmodell I användas för 

att avgöra om den lediga kapaciteten kan ses som en investering, vilket beskrivits ovan. 
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VI Slutsats 
 

1 Inledning 
Det finns givetvis en mängd aspekter som kan uppfattas som problem vid val av 

kostnadsdrivare men det är några som alltid återkommer. Erik och hans vän på 

restaurangen vet att de enbart har nyttjat resurser i form av restaurangbesöket och taxi, 

vilket orsakat dem kostnader. De ska sedan i efterhand räkna ut kostnaderna för kvällen 

med hjälp av klara fakta i form av specificerade kvitton. Målsättningen är att alla 

kostnader ska delas dem emellan baserat på vem som orsakat dem, ändå är det svårt. 

Ännu svårare är det i ett företag där det är vanskligt att mäta vad som driver kostnader, 

där aktiviteterna inte är homogena och där kontexten är komplex. Dessutom ska 

kalkylen som används för kostnadsfördelning idag kunna användas för en längre tid 

framöver och valet av kostnadsdrivare kan, avsiktligt eller ej, påverka hur människor i 

företaget agerar. Till syvende och sist avgör kostnadsdrivaren, i rollen som länk mellan 

kostnaderna för företagets resursförbrukning och dess kalkylobjekt, vilka produkter 

som är lönsamma och inte.  

 

Val av kostnadsdrivarna blir därför avgörande för styrmedlet kalkylering, vilket är ett 

viktigt verktyg för att bedöma olika strategiers lönsamhet. I detta hänseende är det 

lättförståeligt att perfekt fördelning och optimala kostnadsdrivare diskuteras. Det 

existerar dock inga universella optimala kostnadsdrivare och problematiken kring valet 

kan inte betraktas skild från sin kontext. Det innebär att den vanligt förekommande 

riktlinjen att först identifiera aktiviteter och aktivitetskostnader för att sedan välja 

kausala kostnadsdrivare till ett kalkylobjekt inte kan utgöra förebilden. Problematiken 

kring kostnadsdrivare och de avvägningar som måste göras börjar inte först när 

aktiviteten är fastställd utan innefattar såväl syftet med kalkylen som val av aktivitet 

och kalkylobjekt. Avvägningarna vid val av kostnadsdrivare måste därför göras i sin 

kontext där såväl kalkylmodellen som företagets verksamhet och strategi påverkar. 
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2 Kontexten är avgörande 
ABC är ingen fullständig teoretisk modell och valet av en kausal kostnadsdrivare är 

inget självändamål. Det går inte att på förväg definiera optimala kostnadsdrivare då 

vad som är lämpligt beror på kontexten. Beroende på vad syftet med kalkylen är, 

beroende på de strategiska val som gjorts och vilken av all föränderlig data som 

används vid avvägningen kommer valet av kostnadsdrivare att bli annorlunda. Det är 

precis som det skall. Tanken att kostnadsdrivaren orsakar kostnader i företagets 

aktiviteter är ett bidrag genom sitt tankesätt, inte i sig en helhetslösning. Att se 

kostnadsdrivare som sanna är det största problemet då fullkomlig kausalitet är en 

illusion och en felaktig målsättning. Istället är det totalkostnaden av felkostnad och 

mätkostnad som måste vara riktlinjen, inte en kalkyleringsprincip. Av denna anledning 

kan det vara fördelaktigt att låta sig inspireras av tankarna bakom 

Prozesskostenrechnung där aktivitetssynen enbart används för indirekta kostnader som 

ett komplement till en annars fungerande kalkylmodell.  

 

Den stora problematiken kring valet av kostnadsdrivare är följaktligen konsten att 

ställa rätt frågor. Det är viktigt att inse att oavsett om de viktiga frågorna har ställts 

innan valet görs, har de medvetna eller omedvetna svaren påverkat valet. Frågorna 

syftar till att förstå kontexten i vilken avvägningarna görs och kan delas in i följande 

tre kategorier: 

 

Företagets struktur och verksamhet 

Först och främst måste förståelse för företagets verksamhet och processer utvecklas, 

därefter för vilka kalkylobjekt som nyttjar processerna. När grunden är lagd, kommer 

frågorna kring om alla nyttjar processerna på samma sätt och i samma omfattning. I 

vilka områden av verksamheten är skillnaden särskilt stor? Slutligen måste frågor 

ställas kring de beteendemönster som är rådande och hur de påverkar verksamheten. 

 

Dagens informations- och kalkylsystem 

Med förståelsen för processer och verksamhet som grund kan nu kalkylmodellen och 

dess fördelningssystem undersökas. Vad fungerar bra och vad kan förbättras? Vilken 

information finns tillgänglig och vilken ny information är möjlig respektive svår att 
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anskaffa? Ger dagens system en god avbildning av företaget? Om inte, var kan denna 

förbättras? 

 

Företagets strategi och kalkylens syfte 

Vad är företagets målsättning på kort respektive lång sikt och vilket syfte fyller 

kalkylen som beslutsunderlag? Ska företaget utvärdera produkters lönsamhet, ta fram 

en kalkyl för prissättning eller försöka optimera sin produktportfölj? Därutöver kan det 

finnas beteenden i organisationen som vill stävjas eller främjas. Nyttan och 

möjligheten att nyttja ett ABCS måste anpassas till företagets situation. Val av 

kostnadsdrivare måste stämma överens med företagets syfte med kalkyleringen.  

 

3 Avvägningar vid val av kostnadsdrivare 
Det har konstaterats att kostnadsdrivare har två syften. Det första är att agera som 

fördelningsnyckel och det andra är att utgöra ett mått på kvantitativ output. Valet av 

kostnadsdrivare i sin första roll kan avgöra produkters kalkylmässiga lönsamhet och 

kostnadsdrivare i sin andra roll kan vara avgörande i investerings- och kapacitetsbeslut. 

Samtidigt har påpekats att kontexten i allra högsta grad påverkar avvägningarna vid 

valet. Det är således viktigt att först ha klart för sig vad kalkylen ska användas till och 

hur valet av kostnadsdrivare påverkar resultatet, innan diskussionen kring mest 

lämpliga kostnadsdrivare, för givet syfte, kan identifieras.  

3.1 Fastställ aktivitetens kapacitet  
Det har diskuterats hur kostnadsdrivaren i sin roll som mått på kvantitativ output kan 

utgöra ett verktyg för att bedöma om det finns ledig kapacitet i aktiviteten. För att 

kunna ge ett svar på vilken kostnadsdrivare som sedan är mest lämplig att använda för 

fördelning måste företaget veta hur de ska hantera den lediga kapaciteten, annars kan 

valet av kostnadsdrivare påverka kalkylens lämplighet som styrningsverktyg. Vi har i 

uppsatsen har utvecklat en analysmodell (se figur 30 nedan) för att hantera 

problematiken kring ledig kapacitet vid val av kostnadsdrivare.  

 

Den beskrivna situationen hos SwT med avseende på hantering av ledig kapacitet och 

kostnadsdrivarproblematik är inte specifik för företaget. I företag där några få dyra 

maskiner styr produktionsflödet skapas oundvikligen ledig kapacitet i andra områden. 

Så ser situationen ut för många företag i kapitalintensiva verkstadsindustrier, såsom 
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processindustrin. Emellertid finns det alltid ledig kapacitet i alla företag och en 

uppdaterad och välfungerande kostnadsdrivare hjälper till att kartlägga i vilka 

aktiviteter som outnyttjad kapacitet förekommer. Valet av kostnadsdrivare och 

kostnadsvolym kan med andra ord vara avgörande för om det syns att det finns ledig 

kapacitet och även för hur den ska fördelas.  

 

Konkurrenssituationen har skärpts inom svensk processindustri och SwT har, likt andra 

företag, tvingats bli mer flexibla. Ökad flexibilitet medför i regel att produkterna och 

deras resursförbrukning blir mer heterogen. Det är därför möjligt att en kostnadsdrivare 

för den trånga dyra sektionen var en bra fördelningsnyckel när alla processers 

utnyttjande var beroende av densamma. I dagsläget kan det mycket väl vara fallet att 

nyttjandegraden av senare processer i framställningen inte beror på outputen i den 

trånga sektionen utan på de marknadskrav som nu styr. Då utgör den gamla 

kostnadsdrivaren en mycket bristfällig fördelningsnyckel. Av den anledningen tjänar 

hanteringen av ledig kapacitet hos SwT som ett tydligt exempel på problematiken som 

analysmodell I nedan är skapad att avhjälpa. 
 

 
 

Figur 30: Analysmodell I – Beslutsmodell vid ledig kapacitet 
 

En optimal kostnadsdrivare utgör ett pålitligt mått för aktivitetens output och visar 

även hur mycket ledig kapacitet som existerar. Det ger ledningen stöd i att bestämma 

vilka kalkylobjekt som orsakar kostnaderna för outnyttjad kapacitet och vilka som ska 

bära vilken kostnad. Analysmodell I visar att även om kostnadsdrivaren visar vilka 
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kalkylobjekt som idag kan sägas orsaka överkapaciteten är det inte säkert att de även 

bör bära kostnaden. Det är inte enbart en kalkylmässig fråga utan först och främst en 

strategisk fråga. Kostnadsdrivaren är med andra ord först ett redskap för att upptäcka 

ledig kapacitet varefter strategin måste var riktlinjen för att välja med vilken 

kostnadsdrivare kostnaderna för vald kostnadsdrivarvolym ska fördelas. Valen avgör 

produkternas kalkylmässiga lönsamhet på kort sikt såväl som den beräknade 

långsiktiga lönsamheten.  

 

Kostnadsdrivaren kan alltså både tjäna att bedöma vilka kalkylobjekt som orsakar 

kostnader och vilka som ska bära dem. Däremellan avgör bedömningen av vilka 

resurskostnader som ska fördelas svaret på vilken kostnadsdrivare som är lämplig. Det 

är för den nämnda avvägningen som analysmodell I fyller en funktion. 

3.2 Minimera kostnadsdrivarens totalkostnad 

Kaplan & Cooper (1998) presenterar en graf (se graf 1) för att visa att totalkostnaden 

beror på felkostnaden och mätkostnaden. Denna graf tar emellertid inte hänsyn till de 

beteendeeffekter som en kostnadsdrivare medför. Uppsatsen har diskuterat 

problematiken kring hur kontexten påverkar dessa tre variabler för att därefter integrera 

beteendeeffekter i grafen för totalkostnad. Resultatet är analysmodell II (se graf 12 

längre fram). 

 

När syftet är klart och resurserna som ska fördelas är definierade finns det tre variabler 

som avgör valet av lämplig kostnadsdrivare: 

 

• Felkostnad  

• Mätkostnad  

• Beteendeeffekter  

 

I de flesta artiklar och böcker kring kostnadsdrivare upprepas betydelsen av 

mätkostnad men istället för felkostnad brukar kausalitet stå i fokus. I regel förklaras 

mer eller mindre noggrant vilka krav en kostnadsdrivare måste uppfylla för att den ska 

uppvisa god kausalitet och efterleva orsak-verkanprincipen. God kausalitet är 

emellertid inte intressant som en isolerad bedömningsfråga. Kriteriet måste alltid 
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relateras till kostnaden som drivaren uppbringar. Det blev i fallstudien vid SwT tydligt 

att det är oerhört svårt att avgöra vad som verkligen driver en kostnad. I exempelvis en 

maskin, är det i regel ett flertal variabler som påverkar resursförbrukningen och 

därmed kostnaden. I RM8 identifierades fem variabler, vilket kombinerat med varandra 

innebär ett oöverskådligt antal möjliga kombinationer av resursförbrukning. Det blev 

även tydligt att många inom fallföretaget inte har en klar bild av hur mycket tid de 

lägger ner på olika aktiviteter och än mindre på hur lång tid varje aktivitet tar. Dessa 

aspekter är inte på något sätt specifika för SwT eller processindustrin utan kan 

generaliseras för att gälla de flesta företag. 

 

Kausalitet och orsak-verkansamband spelar ur fördelningshänseende emellertid inte 

den roll som den ibland tillmäts. Målsättningen får aldrig bli att sträva efter en 

kostnadsdrivare som uppvisar perfekt kausalitet. Eftersträvansvärt är däremot en 

kostnadsdrivare med tillräckligt bra kausalitet för att kunna fatta bra beslut och som 

inte innebär större mätkostnader än vad den genererade informationsförbättringen är 

värd i minskade felkostnader. Det var ungefär detta som Babad & Balachandran (1993) 

matematiskt försökte räkna fram men målsättningen får inte vara att hitta de optimala 

kostnadsdrivarna. Det är alldeles för komplext och risken är att detaljerna överskuggar 

helheten. Istället handlar det om att ständigt väga kostnadsdrivarens kostnad mot dess 

nytta.  

 

Analysen av de fyra aktiviteterna i SwT (Avsnitt V, kapitel 2 Lämpliga nya 

kostnadsdrivare) visade tydligt att det inte bara får vara en avvägning mellan 

mätkostnad och felkostnad. Beteendeeffekterna kan vara helt avgörande och, som i 

fallet med aktiviteten planera produktionen, leda till att rätt kostnadsdrivare kan 

stimulera förbättringar i hela verksamheten, vilka överskrider summan av både 

mätkostnaden och felkostnaden. Det avgörande för beteendeeffekten är inte alltid att 

förmedla insikten om vad som driver kostnaden i aktiviteten. Det kan lika gärna ge en 

bättre förståelse för vilka aspekter som driver kostnader generellt men även röra ett helt 

annat område som ledningen vill, eller inte vill, ska uppmärksammas. Förhoppningsvis 

är det därigenom möjligt att öka förståelsen hos de anställda för vad som driver 

kostnader och hur processer kan optimeras.  
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Vid genomgången av analysmodell II (Avsnitt 3, kapitel 5.6-5.7) och vid användandet 

av densamma på SwT (Avnsitt V, kapitel 2 Lämpliga nya kostnadsdrivare) upprepades 

flera gånger att resultaten inte är matematiskt giltiga och att grafer likväl som tabeller 

redovisar uppskattningar och inte uträkningar. Poängen är att bara för att uträkningen 

är exakt är den inte mera sann om parametrarna som använts är osäkra. Det viktiga är 

tankeprocessen kring vad som påverkar felkostnaden, mätkostnaden och 

beteendeeffekter. Genom att systematiskt härleda vad de beror på och jämföra hur 

olika kostnadsdrivare reagerar på olika aspekter kan ett genomtänkt val av lämplig 

kostnadsdrivare uppnås. Den systematiska, och förhoppningsvis väl dokumenterade, 

tankeprocessen som ligger bakom valet av kostnadsdrivare underlättar även för 

företaget att anpassa sin modell när förändringar internt eller externt uppstår. Det 

viktiga är därmed att förstå vad som döljer sig bakom formeln Totalkostnad = 

(Felkostnad + Mätkostnad + Beteendeeffekter) och att därigenom förstå vad som 

påverkar avvägningarna illustrerade i graf 12 nedan. 
 

 
Graf 13: Analysmodell II –Avvägning vid val av kostnadsdrivare 
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4. Komplexiteten vid val av kostnadsdrivare  
Kapitel 2 (Kontexten är avgörande) presenterade tre kategorier med frågor som måste 

ställas för att förstå kalkylmodellens kontext. Valet av kostnadsdrivare sker sedan med 

hjälp av en avvägning mellan de tre variablerna mätkostnad, felkostnad & 

beteendeeffekter och med hänsynstagande till samspelet mellan aktivitet och 

kalkylobjekt, vilket illustreras med hjälp av figur 31 nedan. Syftet med ABC bör inte 

vara att finna sanningen utan att få fram beslutsunderlag till ledningen i för företaget 

relevanta frågor. Därför bör företag inte leta efter rätt kostnadsdrivare innan de själva 

ställt sig frågan vad de vill använda informationen till. Problematiken vid val av 

kostnadsdrivare bör även giltig vid kostnadsfördelning även i andra kalkylmodeller 

som fördelar kostnader via någon form av fördelningsnyckel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 31: Komplexiteten vid val av kostnadsdrivare 
  

Det är komplext att ta fram lämpliga kostnadsdrivare och även om det gjorts klart att 

det är en avvägning mellan tre variabler som fäller det slutgiltiga avgörandet är det inte 

avgörandet som utgör komplexiteten. Det är kontexten som avgör hur avvägningen 

mellan de tre variablerna bör ske. Därför ligger komplexiteten kring val av 

kostnadsdrivare i att ställa rätt frågor innan valet av kostnadsdrivare ska göras.  
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5 Förslag till vidare forskning 
Studien har beskrivit det komplexa valet av kostnadsdrivare som i stor utsträckning har 

visat sig vara beroende av kontexten. Det har framgått att kostnadsdrivare kan bidra 

med olika information och att det därför också är en viktig aspekt att tänka på innan ett 

val görs. Rätt kostnadsdrivare kan bidra med information som är behjälplig vid en 

processoptimering. Det är dock inte med en sådan tanke i bakhuvudet som de i 

uppsatsen valda kostnadsdrivarna föreslagits varför det skulle vara intressant att 

genomföra en studie som kartlägger kostnadsdrivarens roll vid en processoptimering.  

 

I diskussionen om hur ledig kapacitet bör fördelas har det blivit tydligt att 

kostnadsdrivaren och kalkylering kan utgöra ett viktigt redskap för ett företags strategi. 

Det blir också tydligt att kalkylering inte bara kan användas som beslutsunderlag för 

strategin utan även skulle kunna användas för att rättfärdiga en strategi. Då denna 

lediga kapacitet antas finnas i de flesta företag inom verkstadsindustrin och 

processindustrin skulle det vara intressant att undersöka i vilken utsträckning 

fördelningen av ledig kapacitet används för det ändamålet. 
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VII Epilog – Råd till Swedish Tissue 
 

1 Förslag till framtida agerande  
Baserat på den studie och analys av dagens verksamhet och kalkylmetod som utförts, 

presenteras nedan några förslag till fortsatt agerande, men påpekas måste återigen att 

företag bör vara vaksamma på sidoeffekter vid inkrementella förändringar av sina 

kalkylsystem. Det är viktigt att se till helheten, inte bara vad gäller kostnad och nytta, 

utan därtill att dagens system, formellt eller informellt, ibland redan tar hänsyn till 

skillnader i aktivitetsutnyttjande och resursförbrukning. I dagsläget justeras 

verkningsgraden ned när nya tissuekvalitéer tillverkas, vilket leder till att fler PM-h 

behövs per ton (i kalkylen) för att täcka att nya produkter tar mer indirekta kostnader i 

anspråk. Om systemet justeras och blir mer rättvisande enbart vad gäller exempelvis 

PM-h men inte tar hänsyn till de ökade kostnaderna för nya produkter är det inte säkert 

att det medför en förbättring i sin helhet. Därför är det lämpligt att i första hand se 

resultaten av denna korta studie som ett diskussionsunderlag inför framtida 

förbättringar av systemet. 

 

Vårt förslag är, trots riskerna med inkrementella förbättringar, att inte införa ett 

fullskaligt ABCS. Istället är det rimligt göra stegvisa förbättring via fler 

kostnadsställen och där ABC-modellens tankesätt i första steget implementeras i 

indirekta processer enligt PKR-modellen.  

 

Om målsättningen är att införa ABC inom något område överhuvudtaget bör de 

anställda göras medvetna om hur konceptet fungerar och ges några månader åt att med 

ett nytt perspektiv fundera över vad de spenderar sin tid på. Ett sådant tillvägagångssätt 

skulle underlätta framtida aktivitetsanalyser. Många har aldrig tänkt på sina 

arbetsuppgifter som aktiviteter och framförallt inte vad som driver kostnader, vilket i 

vårt fall innebar att aktivitetsanalysen ofta blev väldigt osäker. Ett sådant projekt är 

emellertid inte bara tidskrävande utan kan även ta fokus från det dagliga arbetet, vilket 

innebär en alternativkostnad och kan även medföra att personer presterar annorlunda, 

eller rapporterar annorlunda, än vad som annars hade varit fallet. Vad gäller 
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alternativkostnaden för denna typ av projekt är det intressant att nämna att en anställd 

menade sig använda 20% av sin arbetstid till att delta i olika omstruktureringsprojekt. 

 

2 Förslag till förbättrad produktkalkyl 
Det finns en del enklare förändringar som, enligt vår mening, bör genomföras 

omedelbart. Det handlar inte nödvändigtvis om en förändring av prissättningen men det 

måste åtminstone finnas en medvetenhet om företagets kalkylmässiga kostnader för att 

kunna utvärdera olika produkters lönsamhet. Exempelvis borde kalkylmässiga 

avskrivningar och inte bokföringsmässiga användas i kalkylsammanhang. Det går 

givetvis att argumentera att det inte finns någon egentlig alternativkostnad då 

andrahandsmarknaden för gamla pappersmaskiner är för dålig. Emellertid måste SwT 

för eller senare införskaffa nya och ett välanvänt argument är att fortsatta avskrivningar 

underlättar nyinförskaffningen. Det är emellertid inte ett legitimt skäl ur 

kalkylsynpunkt. Däremot är det önskvärt att produktkostnaderna inte skjuter i höjden 

för att återinvesteringar görs i nya maskiner vilket blir fallet om en bokföringsmässigt 

avskriven maskin bytes ut mot en ny maskin med höga bokföringsmässiga 

avskrivningar. 

 

Ett annat exempel är hur den verkliga försäljningsomkostnaden inte mäts. Det är 

möjligt att man inte vill ändra prissättningen men SwT bör åtminstone vara medvetna 

om de verkliga försäljningsomkostnaderna vilka ibland gör småorder olönsamma. 

 

SwT bör se över lönsamheten för framförallt produkter som använder RM8 men även 

RM6. Utöver det som beskrivits i Avsnitt V Kapitel 3.3 (Fördelning av kostnaderna för 

rullmaskin 8) subventioneras tryckta produkter genom hela värdekedjan då även har 

högre inköpsomkostnader och försäljningsomkostnader. Vi vet att en utvärdering sker 

och dessa kalkylmässiga aspekter bör tydliggöras om så ännu inte skett. Självfallet 

måste, för både RM6 och RM8, hänsyn tas till att pappersmaskinerna, som trots allt är 

den stora kostnadsposten, inte till fullo kan utnyttjas om dessa kalkylmässigt 

subventionerade produkter inte tillverkas. Därtill kan skalfördelar vid inköp falla bort. 

Det är många aspekter att ta hänsyn till men ordentliga utvärderingar av de olika 

alternativen bör göras och investeringen idag för att behålla produkterna måste betala 

sig även med hänsyn tagen till risk och kapitalkostnader. 
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Bilaga I 
Intervjuguide som används, denna har anpassats för respektive del av verksamheten 
men grundstommen har varit densamma.  
 

Sakfrågor 
 
Frågor anpassade för respektive process 
 

Verksamhetsfrågor  
  

- Vad gör du/ni?  
- Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna? 
 sett över hela året, försök bedöma i tid/procent 

 
- Är det någon skillnad i hur mycket arbete som måste läggas ned beroende på 

produktslag? 
 
- Är det någon skillnad i hur mycket arbete som måste läggas ned beroende på 

kund? 
 

- Finns det några markanta skillnader i kostnader utöver personal med avseende 
på ovanstående? 

 

Personalfrågor 
- Vad är personalårskostnaden för din avdelning? 
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Bilaga II 
Skiss på modell av pappersmaskin som Swedish Tissue har 
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Bilaga III 
Skiss över Swedish Tissues fabrik 

 

 

 

 


