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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Det traditionella ekonomisystemet och dess tillkortakommanden började

diskuteras under mitten av 1980-talet som en följd av Johnson och Kaplans

(1987) artikel rörande Relevance Lost inom kalkylteknikerna (se t.ex.

Kaplan 1984, 1986; Cooper 1987). Denna artikel blev startskottet för en

intensiv debatt där både akademin och de praktiska användarna

involverades (Alnestig & Segerstedt 1998). Trots att denna debatt framför

allt rörde amerikanska förhållanden och utgick ifrån där rådande

förhållanden fick den konsekvenser även här i Sverige (ibid).

Johnson och Kaplan (1987) hävdade att de i företagen använda

ekonomisystemen och styrningsteknikerna såsom budget samt ROI-

styrning utvecklades under början av 1900-talet utifrån de processer och

informationsbehov företagsledare hade då och att utvecklingen sedan mer

eller mindre har stått stilla. Samtidigt som ekonomisystemet förblivit det

samma hade företagens förutsättningar och miljö förändrats på ett i vissa

fall fundamentalt sätt.

Många företag hade ökat sin produktdifferentiering, vilket gjorde att

användningen av en enda påläggsbas som fördelningsgrund gav felaktiga

produktkostnader då olika produkter förbrukar resurser i varierande

utsträckning (Cooper 1988). En högre grad av internationalisering med

ökad konkurrens som följd ökade samtidigt vikten av att hålla

konkurrenskraftiga kostnadsnivåer (Cooper 1989). Andelen omkostnader

hade ökat, samtidigt som direkt lön (dL) minskade i betydelse - tvärtemot
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de principer man utgick från i många traditionella kalkyleringsmodeller,

där dL antogs utgöra en stor del av den totala kostnadsmassan (Johnson &

Kaplan 1987). Då dL dessutom många gånger var den enda

fördelningsnyckeln av omkostnader kom dessa kostnader ofta att fördelas

på ett schablonartat vis. De traditionella produktkalkylsystemen, ansåg

Kaplan och Cooper (1998), som en konsekvens av de missförhållanden vi

nämnt, vara alltför schablonmässiga och värdena alltför aggregerade för att

ge underlag för strategiska beslut såsom produktmix och

prissättningsbeslut.

Enligt Johnson och Kaplan (1987) utformades företagens

internredovisningssystem utifrån externredovisningspraxis, istället för att -

som den borde - syfta till att spåra, stödja och uppmuntra organisationens

värdeskapande aktiviteter. Ledningen måste öka sin insikt i att

internredovisningssystem finns till för att ge information om

processproduktivitet och bringa klarhet i vilka produkter som är lönsamma

eller förlustbringande i organisationen (Cooper & Kaplan 1999).

Lösningen på dessa problem kom i debatten att heta Activity-Based Costing

(ABC) och Balanced Scorecard (BSC), där ABC siktade in sig på

kalkylproblematiken och BSC på att även få in icke-finansiella

målsättningar i styrningen (Anthony & Govindarajan 1998). Utifrån ett

antal framgångsrika företag med väl fungerande kalkyleringssystem

utvecklade Kaplan och Johnson tillsammans med Cooper ABC (Alnestig &

Segerstedt 1998). Med ABC-kalkylering skulle företagen få en sannare bild

av produktkostnaderna. Detta kunde uppnås genom en finare fördelning av

omkostnaderna genom användningen av kausala fördelningsnycklar
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(kostnadsdrivare) istället för en schablonmässig fördelning med dL som

bas.

1.2 Problemdiskussion

De formaliserade delarna av ekonomistyrningen kallas ekonomisystem

(Johansson & Samuelson 1994). I ekonomisystemet ingår budgetering,

kalkylering och redovisning. Mellan dessa enheter går ett informationsflöde

för att möjliggöra de olika uppgifterna systemen handhar (ibid). En stor del

av företagets kostnader bestäms vid budgeteringen, där verksamheten för

kommande period planeras och kvantifieras. Budgeten kan ses som en

kalkyl i jätteformat över hela företagets verksamhet. Kalkylerna för

produkterna och kostnadsställena sammanställs vid budgetarbetet och ger

relationen mellan dessa två delar.

Vid efterkalkylering jämförs det faktiska utfallet - som hämtas från

internredovisningsystemet - med de budgeterade resultaten. Med hjälp av

kalkylerna fastställs kostnad sålda varor (KSV) och lagervärde, vilka

senare används i externredovisningen. Dessa samband kan tydliggöras med

följande figur:

FIGUR 1: EKONOMISYSTEMETS DELAR. KÄLLA : JOHANSSON OCH SAMUELSON 1994.

I ett traditionellt redovisningssystem följer man kostnaderna från

kostnadsslag (ex. lön, material, hyra) till kostnadsställen (ex. avdelning)

och kostnadsbärare (ex. produkt). Produktredovisningens syfte blir härmed

Redovisning

Budgetering

Budgetuppställande

Budgetuppföljning

Kalkylering

Förkalkylering

Efterkalkylering Analyser
Extern rapportering
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att inhämta information om de produkter man tillverkar (Karlsson 1995).

Denna information används sedan som underlag för bland annat

budgetuppföljning och produktkalkyler. Ett traditionellt ekonomisystem

kan alltså ses som ett integrerat system där informationen från en del är

anpassad för att på ett enkelt vis kunna anpassas till och användas i de

övriga delarna (Johansson & Samuelson 1994). För att möjliggöra

informationsutbytet och underlätta arbetet i ett integrerat system är det

följaktligen ett baskrav att redovisning, budgetering och kalkylering

klassificerar data efter en enhetlig princip (Samuelson 1985).

1.2.1 ABC och systemintegrering

Om ett företag väljer att implementera ett ABC-system (ABCS) kan den

ovan beskrivna ordningen störas. Redovisnings-, budget- och det

existerande kalkylsystemet är uppbyggt kring en struktur av olika

kostnadsställen, vilket fungerar som utgångspunkt i ekonomisystemets

olika uppgifter (Alnestig & Segerstedt 1998). Då ABC grundar sig på en

annan kalkylfilosofi än vad som är fallet med det traditionella

kalkylsystemet kan problem uppstå (Cooper & Kaplan 1998). ABC utgår

från ett processuellt synsätt där aktiviteterna inte ser till avdelningsgränser

och den existerande uppdelningen i kostnadsställen (ibid).

I en del företag har man valt att till en början göra ABC-kalkyler i

fristående system samtidigt som den traditionella kalkylen används som

tidigare (Johansson & Samuelson 1994). ABC används då på försöksbasis

under en period, varefter man utvärderar huruvida ABC passar företaget

(ibid). Cooper och Kaplan (1999) hävdar att ABC under en period måste

verka som ett fristående system. Detta då det är nödvändigt att lära sig

metoden innan den implementeras fullständigt. ABC verkar därmed
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parallellt och för att sammanställa all för ABC-kalkylen nödvändig

information krävs det att den anpassas till ABC-systemets logik (Kaplan &

Cooper 1998).

Ett integrerat ekonomisystem kan uppnås om budgetering och redovisning

anpassas efter ABC (Cooper & Kaplan 1999). Anpassningen sker genom

att budget och redovisning får en aktivitetsdimension.1 Vägen dit är dock

inte helt enkel och integrering av ABC med ekonomisystemet kan komma i

fråga först efter det att man under en period använder sig av ett fristående

ABCS, i enlighet med ovanstående resonemang.

Alnestig och Segerstedt (1998) menar att det verkliga genombrottet för

ABC-kalkylering torde komma när den integreras med det "traditionella"

ekonomisystemet och blir en återkommande rutin i detta. Dock menar de,

tvärt emot Cooper och Kaplan (1998), att denna integrering ska ske genom

att ABC anpassas efter det existerande systemet och inlemmas med

rådande kostnadsställesstruktur.

1.2.2 Att integrera eller inte integrera…

Finns då behovet att integrera ABC med det övriga ekonomisystemets olika

delar? Det parallella användandet kan uppfylla de behov som finns i det

specifika företaget. Ett helt fristående ABCS ger större handlingsfrihet i så

motto att det inte behöver anpassas till externredovisningens krav. Man kan

härmed koncentrera sig på att få fram rättvisande produkt- och

aktivitetskostnader för exempelvis prissättningsbeslut och

lönsamhetsanalyser. Dessutom slipper företaget gå igenom det många

                                       
1 Activity-Based Budgeting (ABB) och Activity-Based Accounting (ABA). ABB
beskrivs i kapitel 3.
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gånger besvärliga och uppslitande arbetet med att ta bort det redan

existerande ekonomisystemet personalen behärskar och känner sig hemma

med för att ersätta det med ett nytt och obekant (Alm 2000). Arbetet med

att integrera ABC med ekonomisystemet är en kostsam och tidskrävande

process, samtidigt som fördelarna med att integrera dem inte med

självklarhet uppväger insatsen (Cooper & Kaplan 1999).

Å andra sidan kan dubbla system också vara dyra och kräva mycket tid i

form av arbetsinsatser, underhåll och informationsinhämtande. Cooper och

Kaplan (1999) påstår att integrerade ABC- och ekonomisystem har många

fördelar att erbjuda, bland annat snabb feedback gällande

produktionseffektivitet och kapacitetsutnyttjande, vilka kan användas vid

uppdatering av kostnadsdrivare och aktiviteter. Vidare förenklas

behandlingen av information och produktkostnad mer än vad som är fallet

med parallella system.

De flesta rapporter på inom området relaterad forskning berör ABC-

modellens spridning. Till dags datum är empiribaserad forskning kring

ABC-modellens användning sällsynt (Dahlgren m.fl. 1999). Därför har

temat för denna uppsats stor relevans och ett högt nyhetsvärde.

1.2.3 Forskningsfrågor

Ovanstående resonemang väckte följande frågor hos oss: Hur kan ett i hög

grad integrerat ABCS se ut? Hur ser relationen till budget och redovisning

ut i ett integrerat ABCS? Anpassar man det övriga ekonomisystemet efter

ABC eller anpassas ABC efter ekonomisystemet? Bör ABC integreras med

ett företags övriga ekonomisystem, eller finns det uppenbara fördelar med

att ha dem vid sidan av varandra?
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1.3 Syfte

Vårt syfte med denna uppsats är trefaldigt, nämligen att:

• beskriva utformningen av ett väl utvecklat ABCS i praktiken;

• analysera kalkylens grad av integrering med budget och

redovisning;2

• analysera generella möjligheter att skapa ett integrerat

ekonomisystem med ABC.

1.4 Avgränsningar

Vi utgick i uppsatsens inledningsskede från att vårt fallföretag hade ett

välutvecklat ABCS.3 Med "välutvecklat" menar vi ett för företaget anpassat

och beprövat ABC vilket används för fastställandet av företagets kostnader.

Med integration åsyftas i denna uppsats samspelet och informationsutbytet

mellan kalkylering, budget och redovisning som de framkommer i figur 1.4

Rörande ABA har vi inte funnit någon relevant information, varför

aktivitetsbaserad redovisning inte kommer att avhandlas i denna uppsats.

När vi använder oss av begreppet ABA syftar vi på att

redovisningssystemet registrerar ekonomiska data utifrån aktiviteter.

                                       
2 I uppsatsen kommer "integrering" och "integration" att användas synonymt.
3 Se vidare under 2.2.1.
4 Sambanden beskrivna i figur 1 redogör vi för i 3.3 och 3.4.
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2. Metod
När man utreder eller beforskar ett område är det av intresse att klargöra

vilken syn man har på verkligheten och kunskap. Denna inställning

påverkar även det perspektiv man har på forskningsmetod och de resultat

man uppnår. Det är även av vikt att läsaren får en uppfattning om hur

studien har genomförts samt hur valet av undersökningsmetod har gått till.

Detta är relevant för att möjliggöra att undersökningen kan upprepas och

för att skapa en högre trovärdighet till de resultat som har framkommit.

2.1 Vetenskaplig ansats

Två viktiga synsätt på vetenskap och kunskap samt hur kunskap kan

uppnås är positivism och hermeneutik. Nedan följer en sammanfattande

genomgång av dessa begrepps utgångspunkter.

Positivismen utgår från övertygelsen om att det finns positiv, säker

kunskap. Säker kunskap kan uppnås när intuitiv, religiös eller spekulativt

baserad kunskap har skalats bort (Gilje & Grimen 1996). De kriterier

positivismen ställer upp för att nå säker kunskap är att den ska vara testbar,

observerbar och kontrollerbar. Alla begrepp ska kunna återföras till

mätbara termer och det som inte kan prövas empiriskt kan följaktligen inte

kallas vetenskap (Nordin 2000). Påståenden av metafysisk, teologisk,

normativ och pseudo-vetenskaplig karaktär är overifierbara och därför

meningslösa i ett vetenskapligt perspektiv (Gilje & Grimen 1996). Kunskap

inhämtas genom induktion eller deduktion och observationer är tillförlitliga

och värderingsfria.
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Hermeneutisk forskning strävar efter att skapa en helhetsbild, i motsats till

naturvetenskaplig, positivistisk forskning där man utgår från tanken att

kunskap nås genom reduktion (Arvidson & Rosengren 1992). Enligt ett

hermeneutiskt synsätt är det som gäller för de enskilda delarna ej med

nödvändighet giltigt för helheten.

En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot

bakgrund av vissa förutsättningar (Gilje & Grimen 1996). Dessa

förutsättningar kallas förförståelse eller för-domar. Förförståelse är ett

villkor för att vi överhuvudtaget ska kunna förstå något. Dessutom anser

hermeneutiken att meningsfulla fenomen bara kan förstås i det kontext de

förekommer. Exempelvis bör frasen "Jag älskar dig, Agda!" tolkas olika

beroende på om detta sägs på en scen som en replik i ett teaterstycke eller i

ett personligt, förtroligt samtal mellan Agda och hennes fästman Lukas.

Den hermeneutiska cirkeln är ett vanligt förekommande begrepp inom

hermeneutiken för att åskådliggöra sambanden mellan det vi ska tolka,

förförståelsen och sammanhanget i vilket vi ska tolka. Forskaren går från

helhet till del, från den egna förförståelsen till det som ska tolkas. Hur

fenomenet ska tolkas är beroende av hur kontexten tolkas och omvänt

(Gilje & Grimen 1996).

2.1.1 Val av vetenskaplig ansats

Vi anser att båda dessa synsätt är orimliga i en "ren" form. Anammar man

hermeneutiken till hundra procent blir allt relativt och beroende på

betraktaren. Alla individer har olika bakgrund och förförståelse och därför

kan en objektiv bild av verkligheten inte uppnås, eftersom alla kommer att

tolka ett och samma fenomen på olika sätt.
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Vi ifrågasätter ett sådant fullständigt relativistiskt förhållningssätt, då vi

anser att det i en del fall finns en faktisk, reell verklighet. Även i ett sådant

fall där en sådan sanning står att finna uppstår dock fortfarande

tolkningssvårigheter. Forskaren möter inte verkligheten som ett "vitt blad".

Han/hon är färgad av sin tidigare kunskap och erfarenhet, som färgar

tolkningen han/hon gör.

Det område vi ska studera tror vi delvis är beroende av aktörernas

föreställningar och att det inte finns en objektiv verklighet. Detta gäller

exempelvis frågor rörande attityder och uppfattningar avseende ABC som

de berörda parterna har, huruvida de tycker att systemet är bra eller dåligt,

etc. Däremot anser vi att frågor som har att göra med systemets utformning

och beskrivningen av denna kan göras med en hög grad av objektivitet.

Även om ett kalkylsystem är en social konstruktion vars inverkan på

berörda individers beteende kan vara föremål för olika tolkningar anser vi

att information rörande exempelvis antal kostnadsställen inte behöver

tolkas, givet att man har samma definition av begreppet. Vissa fenomen

kan följaktligen avbildas eller beskrivas på ett objektivt (intersubjektivt)

sätt, medan andra måste tolkas. Det viktiga är att tydliggöra hur fakta har

tagits fram och hur tolkningarna har gjorts.

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt

2.2.1 Vår studie

Studier kan vara av kvantitativ eller kvalitativ art. En kvantitativ

undersökning syftar till att samla in och kvantifiera material för att sedan

analysera det, ofta med statistiska metoder. Vid en kvalitativ studie samlar

forskaren in, analyserar och tolkar data som kanske inte kan, eller svårligen
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låter sig uttryckas i sifferform, t.ex. värderingar och attityder. En studie

består vanligen av en kombination av dessa två typer, vilket även är fallet

vid vår undersökning.

En fallstudie innebär att man gör en detaljerad beskrivning och analys av

en mindre grupp, såsom en grupp individer eller en organisation (Patel &

Tebelius 1987). Tvärsnittstudien undersöker en variabel på ett flertal fall.

Då vi har för avsikt att undersöka ett fall anser vi att studien är av en

fallstudieliknande typ. Därmed inte sagt att studien per definition är en

fallstudie. Ett viktigt karaktärsdrag fallstudien har är att man undersöker

processer under en längre tid, vilket vi på grund av den begränsade

tidsramen inte kommer att göra.

Val av fallföretag

Genom kontakter med lärare vid den Ekonomiska instituitionen (EKI) på

Linköpings universitet kom vi i kontakt med en tidigare gjord studie

rörande ABC på svenska verkstadsföretag. I det enkätunderlag denna

ek.lic.-uppsats bygger på framkom ett enligt oss utmärkande exempel på

ABC-integrering. Vi kontaktade företaget, Volvo Construction Equipment

Components AB i Eskilstuna, vilket var välvilligt inställt till att delta som

studieobjekt i vår magisteruppsats.

2.2.2 Datainsamlingsmetod

I vår litteraturstudie utgick vi från det föreläsningsunderlag rörande ABC

och Relevance Lost som delades ut i samband med Företagsstyrningskursen

på Linköping universitet höstterminen 2000. Utifrån detta material gick vi

vidare i litteraturinsamlingen genom att utgå ifrån de artikelhänvisningar

som fanns i nämnda material. Dessa, och andra för oss relevanta artiklar,

sökte vi upp med hjälp av de artikeldatabaser som finns på
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Universitetsbiblioteket. Det visade sig att det fanns mycket skrivet om

ABC i allmänhet, men att det var mer problematiskt att hitta artiklar som

anknöt till integrationsproblematiken.

Förutom ABC-teori läste vi även in oss på vårt fallföretag. För att få en

allmän bild av Volvo Construction Equipment Components AB läste vi

företagets årsredovisningar och besökte dess hemsida. Genom den

enkätstudie EKI gjort på ett större antal företag - däribland vårt fallföretag -

och som vi fick tillgång till, bildade vi oss en översiktlig bild av

divisionens ekonomi- och kalkyleringssystem. Vi har avslutningsvis

delgivits interna dokument i begränsad omfattning.

Våra intervjuer genomfördes under två heldagar vid separata tillfällen på

företaget, dvs. i respondenternas naturliga miljö, vilket är kutym vid denna

typ av undersökningsupplägg (Trost 1997). Då vår undersökning är av

fallstudieliknande karaktär insåg vi snart att intervjuer på Volvo

Construction Equipment Group i Eskilstuna skulle bli den huvudsakliga

datainsamlingsmetoden. Motiveringen till detta är tämligen självklar, då

något skriftligt, publicerat material rörande ABC på just detta företag oss

veterligen inte finns tillgängligt.

Intervjuförfarande

Det finns tre olika sätt att kommunicera på vid frågemetoder: enkäter,

telefonintervjuer och personliga intervjuer (Lekvall & Wahlbin 1993).

Vilken metod som är att föredra beror dels på problemets art, dels på hur

många observationer som behövs. Vi kom fram till att personliga intervjuer

var att föredra i detta fall, då det ger möjlighet att ställa öppna frågor av
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diskussionskaraktär och möjlighet att följa upp svar som kan behöva

kompletteras eller förklaras.

Vi intervjuade och spelade in sex personer med olika befattning och

avdelningstillhörighet. 5 Vidare genomfördes nio uppföljningsintervjuer; en

personlig, en telefon- samt sju postala intervjuer (via e-post).6 Varje

personlig intervju tog cirka 60 minuter och genomfördes utan förbestämd

rollfördelning. Denna inleddes alltid med att vi förklarade vilka vi var, vad

vi gjorde och för vilka, om vi fick publicera deras namn samt om det var i

sin ordning att vi bandade intervjuerna.

Till de första sex personliga intervjuerna utgick vi i sammanställningen av

frågeguiderna från den tidigare nämnda enkäten. Frågeguiden skickades ut

i förväg till respondenterna för att de skulle ha möjlighet att sätta sig in i

intervjuns innehåll. Frågeguiderna till uppföljningsintervjuerna tillkom

efter att vi gått igenom och analyserat resultaten av den första

intervjuomgången.

Behandling av information och tillförlitlighet

Resultatet i en undersökning ska i högsta möjliga grad vara oberoende av

vem som har genomfört den. Forskaren bör alltså vid insamling,

behandling och analys av data försöka göra detta på ett så tillförlitligt vis

som möjligt. Ställt i relation till det empiriska material vi har samlat in kan

denna problematik tydliggöras. Vid en intervjusituation finns alltid en risk

för att intervjuaren och respondenten missförstår varandra. Intervjuaren

                                       
5 Frågeguider från de personliga intervjuerna återfinns i bilaga 1. En kort beskrivning av
de intervjuade hittas i källförteckningen.
6 Frågeguiderna från de mer omfattande e-postintervjuerna återfinns i bilaga 2.
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kanske missförstår de svar respondenten ger. Respondenten kanske inte

förstår frågan. Respondenten kan då, istället för att klargöra detta, söka ge

sken av att han/hon visst har begripit för att undvika att "tappa ansiktet"

och framstå som "dum" inför intervjuaren. Självklart kan även det omvända

förhållandet uppstå.

Hur har vi då försökt öka tillförlitligheten vid insamlandet av empiriskt

material medelst intervju? En metod vi använde oss av var att ställa

relaterade följdfrågor för att utröna huruvida vi hade förstått varandra samt

ge en kort sammanfattning av hur vi som intervjuare tolkat det som sagts.

Detta förfarande rekommenderas av exempelvis Trost (1997). Dessutom

bad vi de intervjuade personerna att läsa igenom en sammanfattning av

intervjun, för att därigenom klargöra eventuella missförstånd och

missuppfattningar. Att låta den intervjuade läsa igenom intervjun har

dessutom en etisk aspekt, då man härigenom kan undvika att personen i

fråga sägs stå för en åsikt han/hon inte vill kännas vid.

Enligt vår egen uppfattning är intervjuerna tillförlitliga och de valda

respondenterna besatt en - enligt vår bedömning - hög teoretisk och

praktisk kunskap inom ämnet. De svar vi fick var rimliga och i inget fall

har vi anledning att tro att respondenten på grund av missförstånd,

misstänksamhet eller någon annan anledning medvetet eller omedvetet

skulle ha farit med osanning.

Vi spelade in samtliga intervjuer, trots att många personer blir nervösa av

att spelas in och härigenom kan tänkas bli mer reserverande och ge mer

korthuggna svar. Vi anser dock att nackdelarna med att spela in intervjuer

med råge uppvägs av de fördelar det innebär, såsom att exempelvis inte
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behöva anteckna under hela intervjun. Vidare hade respondenterna inget att

invända beträffande detta förfarande.
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3. Ekonomisystemet
Vi ska i kapitel 3 beskriva det formella ekonomisystemet, vars delar –

tidigare presenterade i kapitel 1 – är kalkylering, budgetering och

redovisning. Vi ska först behandla aktivitetsbaserad kalkylering. Därefter

går vi i tur och ordning igenom aktivitetsbaserad budgetering och

redovisning. Sambanden mellan kalkylering, budgetering samt redovisning

avhandlas i avsnitt 3.3-4.

3.1 ABC

Ett grundläggande antagande för ABC är att aktiviteter, inte produkter,

genererar kostnader (Nehler 2000). Med ett ABCS allokeras inte

produkternas eller kundernas kostnader. Istället tillskrivs kostnaderna de

olika kalkylobjekten beroende på deras användning av aktiviteterna

(O'Guin 1991). Detta innebär i förlängningen en effektivare användning av

resurser, underlag för bättre beslut samt fokus på rätt produkter till rätt

kunder och till mer korrekta priser (ibid).

Kostnadsfördelningen i ABC-kalkyleringen brukar åskådliggöras med

följande figur:

FIGUR 2: KOSTNADSFÖRDELNING ENLIGT EN ABC-KALKYL. KÄLLA : EGEN BEARBETNING
AV COOPER OCH KAPLAN 1999.

Resurs 1 Resurs 2 Resurs 3

Resursdrivare

Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Aktivitet 5

Kalkylobjekt 1

Kostnadsdrivare

Kalkylobjekt 3Kalkylobjekt 2 Kalkylobjekt 4
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I avsnitt 3.1.1 kommer de i figuren ingående begreppen kortfattat

definieras.

3.1.1 Aktiviteter och kostnadsdrivare

Aktivitet

En aktivitet är en viss, specifik arbetsuppgift. Under tillverkningen av en

produkt förbrukar en aktivitet resurser, såsom maskiner, personal och

lokaler. Denna fördelning av resurser till aktiviteterna sker med hjälp av så

kallade resursdrivare och baseras på samma tanke som

aktivitetskostnadernas fördelning på kalkylobjekt via kostnadsdrivare

(Nehler 2000) - se nedan. Resursdrivaren för en aktivitet kan exempelvis

vara hur många anställda på en avdelning som arbetar med en viss uppgift

och hur mycket av deras tid denna uppgift absorberar (Turney 1996).

Aktiviteten kan sägas tillföra produkten ett värde och - jämfört med den

traditionella kalkyleringen  - detta sätt att fördela kostnader på ett

kostnadsobjekt (en produkt) utgör en "finare" indelning av omkostnader.

Istället för att, som vid traditionella kalkylmetoder, dela upp kostnader i

materialomkostnader (MO) och tillverkningsomkostnader (TO) delas

kostnaderna i ett ABCS upp i t.ex. inköp och planering (istället för MO)

samt beredning och kvalitetskontroll (som ersättning för TO). Vidare kan

aktiviteter delas upp i värdeskapande och värdestödjande. Till den första

kategorin kan exempelvis marknadsföring hänföras. I den andra gruppen

återfinns bland annat ledning och utveckling. Slutligen kan aktiviteter delas

in i fem olika nivåer, nämligen företag, process, produkt, serie och enhet.

Aktiviteter inom företag är ledning, säkerhet och revision; inom process

återfinns underhåll och administration; inom produkt t.ex. kostnader för

marknadsföring och konstruktion; inom serie bland annat planering, inköp,



18

kontroll och beredning; och inom enhet hittas dL, direkt material (dM) och

tillverkningstimmar (Nehler 2000).

Enligt Nehler (2000) använder svenska företag som regel 3-4

aktivitetsnivåer och 10-20 huvudaktiviteter. Det bör noteras att

aktiviteterna som väljs till ett företags ABCS ska vara de mest

framträdande. Används varje enskild aktivitet försvåras kalkyleringen.

Kostnadsdrivare

Ett annat fundamentalt begrepp inom aktivitetskalkylering är

kostnadsdrivare (KD). En KD påverkar kalkylobjektets kostnad och

uttrycker hur produkten förbrukar aktiviteter (Nehler 2000). Den mäter

också hur ofta en aktivitet utförs för varje produkt eller kund och det arbete

som krävs för att genomföra en viss aktivitet (Turney 1996). Exempel på

KD är antalet inköp, antalet eller tiden för att göra maskinomställningar

samt antalet eller tiden för att genomföra kvalitetskontroller (Nehler 2000).

I Sverige är 6-8 KD praxis (Nehler 2000). Man ska även när det gäller KD

försöka begränsa antalet och kombinera om det på ett rättvisande sätt

speglar ett kalkylobjekts aktivitetsförbrukning. En aktivitet kan även ha ett

flertal KD om detta bättre speglar den totala kostnaden för en produkt.

3.1.2 Framtagningen av en ABC-kalkyl

Valet av aktiviteter - och även av KD - är en iterativ process uppdelad i ett

flertal steg. Man gör en intervjubaserad aktivitetsanalys; beräknar

aktivitetskostnaden; väljer kausala KD; och beräknar, avslutningsvis,

produktkostnaden genom att fördela kostnaderna med KD (Nehler 2000).

Framtagandeprocessen kommer i det följande att kortfattat beskrivas.
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Aktivitetsanalys

I framtagandeprocessens steg ett identifierar företaget de aktiviteter som

finns och vad de tillför verksamheten. Med detta som grund kan företaget

sedan bestämma vilka resurser som åtgår för att möta en viss efterfrågan

(Brimson & Antos 1994). Analysen tjänar även syftet att synliggöra icke-

värdeskapande aktiviteter och som följaktligen skulle kunna elimineras

(Brimson & Antos 1999).

Följande aktivitetsanalys är en föreslagen metod (Brimson & Antos 1994):

Målet med aktivitetsanalysen bestäms och bakgrundsmaterial samlas in.

Man bör fokusera enbart på en del av företaget och enas om hur

aktiviteterna ska definieras samt samla in så mycket information om

aktiviteterna som möjligt. Intervjuer med de anställda rörande hur de

fördelar sin arbetstid och analyser av historiska data och statistik

genomförs. Varje avdelning utvecklar en aktivitetslista med 5-10

aktiviteter. Därefter utformas en aktivitetskarta där kostnadsstrukturen i

form av aktiviteternas resurskonsumtion framgår. Man bör vidare

klassificera aktiviteterna i enlighet med en kostnadshierarki.

Beräkning av aktivitetskostnad

Inledningsvis härleds de aktivitetsunika kostnaderna, varefter man fördelar

de kostnader som är gemensamma för ett flertal aktiviteter.

Val av kostnadsdrivare

Valet av KD är viktigt då KD bidrar till att en rättvisande

kostnadsfördelning sker. KD väljs så att de speglar de olika kalkylobjektens

behov av aktiviteter; man eftersträvar med andra ord kausalitet. Valet av
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KD kan ske med aktivitetshierarkin som grund, så att t.ex. en KD relaterad

till serier kopplas till en serieaktivitet (Turney 1996).

Valet av KD bestämmer ABC-systemets precision och komplexitet. Därför

blir valet i hög grad beroende på vilka förutsättningar som präglar det

specifika företaget (se t.ex. Cooper 1989).

Standardkostnader för aktiviteter och kostnadsdrivarvolymer

För att erhålla en aktivitetskostnad, dvs. kostnaden för att utföra aktiviteten

en gång, summeras en aktivitets samtliga kostnader. Även KD-volymen -

vilken påvisar hur många gånger en aktivitet har utförts - för dessa

aktiviteter tas fram. Därefter kontrolleras att aktivitetskostnaden är rimlig.

Slutligen dividerar man den totala aktivitetskostnaden med KD-volymen

för att komma fram till standardaktvitetskostnaden (Brimson & Antos

1994).

3.1.3 Val av kapacitetsnivå

Påläggssatserna för kostnadsdrivarna ska spegla processeffektiviteten. För

att detta ska åstadkommas bör nämnaren representera full praktisk

tillgänglig kapacitet (Drury & Tayles 1998). I traditionell kalkylering

används vanligen den för nästkommande period budgeterade

tillverkningsvolymen eller normalvolymen. Användningen av budgeterad

kapacitet och normalkapacitet ifrågasätts i ABC-litteraturen, då de naturliga

fluktuationerna i de budgeterade siffrorna kommer att påverka

påläggssatserna (Pohlen 1996). En lägre ekonomisk aktivitet kommer att

avspeglas i att påläggsatsen blir högre. Den kalkylerade produktkostnaden

blir härigenom högre i en tid då försäljningen redan går dåligt. Om däremot

praktisk kapacitet används försäkrar man sig om konsistenta
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produktkostnader som inte varierar från period till period (ibid). Dessutom

synliggörs eventuell överskottskapacitet om praktisk kapacitet används.

I detta avseende skiljer sig dock teorin från praktiken. Aktivitetsnivåer

relaterar i 90% av fallen till budgeterade nivåer vid uppställandet av

kostnadsdrivarpålägg och endast 4% av organisationerna använder sig av

praktisk kapacitet vid denna kapacitetsbestämning (Drury & Tayles 1998).

Resterande 6% tillämpar normalvolym.

3.1.4 När ska ABC införas i en organisation?

När ska då ABC implementeras? Och vilka och hur många KD ska

egentligen väljas? För det första måste de indirekta kostnaderna utgöra en

relativt stor del av de totala kostnaderna (Hansen & Mowen 1994). Enligt

Cooper (1988a, 1988b och 1989) blir svaret på den första frågan "om stora

produktskillnader föreligger". Med produktskillnader avses variationer i

volym, komplexitet och storlek mellan ett företags olika produkter. Valet

av KD kommer att styras av hur hög företagets mätkostnad är, det kausala

sambandet mellan den specifika produkten och den specifika aktiviteten

samt olika beteendeaspekter (op cit). Om, hur och i vilken utsträckning

man ska implementera ABC blir med andra ord högst företagsberoende.

3.1.5 Kritik mot ABC

Likaväl som de traditionella kalkylmetoderna anklagades för att stå för

schablonmässiga allokeringar, vara ex-post, föråldrade, externorienterade,

osv. (se framför allt Johnson & Kaplan 1987) har ABC-metoden långt ifrån

stått oemotsagd (se t.ex. Dahlgren m.fl. 1999). Kritiken går ut på att dL

som andel av den totala produktkostnaden inte har gått ned nämnvärt; att de

moderna produktionsteknikerna inte har lett till att de traditionella
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kalkylteknikerna har blivit föråldrade; samt att de indirekta kostnaderna ej

har ökat lavinartat, utan gradvis.

Det föreligger även vissa kalkylproblem samt en viss användnings- och

implementeringsproblematik i fallet med en aktivitetsbaserad kalkylering.

De kalkylproblem som kan uppstå i samband med ABC är att ett fåtal KD

ger en schablonmässig fördelning av kostnaderna, medan om många KD

används blir kalkylkostnaden hög. Vidare kritiseras ABC för att fördela

historiska kostnader. Införandet av ett ABCS hindras av att de traditionella

kalkylsystemen redan är etablerade (Nehler 2000).

Den mest centrala kritiken ABC har fått är att det endast är

begreppsapparaten som har förändrats. ABC är i princip en

tvåstegsfördelad självkostnadskalkyl, menar Alnestig och Segerstedt

(1998). Säger man ABC bör man även säga D för demand och E för

effectiveness samt ABB och ABA (Nehler 2000). ABC anklagas vidare för

att leda till en ensidig kostnadsfokusering och räknemani.

Aktivitetskostnader och KD är färskvara och blir därför kostsamma att

uppdatera. ABC blir härmed dyrt att införa. Praktiker hävdar att metoden är

krånglig (ibid).

Johnson (1992) avslutar kritiken mot ABC-kalkyleringen genom att hävda

att KD-fokuseringen påverkar valet av produkter mer än vad kundernas

efterfrågan gör.
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3.2 ABB

3.2.1 Kritik mot traditionell budgetering

Budgetering är det verktyg som omvandlar den långsiktiga strategin till

kort- och medellångsiktiga aktiviteter. Som konsekvens av att det är

personer inom organisationen som framlägger uppgifterna kan siffrornas

pålitlighet ifrågasättas (Dahlgren & Holmström 2000). Vidare bygger

budgeten på förväntningar, vilka ofta slår fel (Adolphson 1998).

Budgetprocessen i sig är såväl tids- som resurskrävande genom de moment

av förhandling och iteration den genomgår (Cooper & Kaplan 1999).

Enhetschefer strävar efter att erhålla ständigt ökade resurser, medan

företagsledningen vill kontrollera ökningarna. Resultatet blir att kommande

års budget baseras på föregående års budget och blir ett resultat av

parternas förhandlingsskicklighet. Ett relaterat problem är att budgetens

utformning bygger på historisk information. Härav följer att tidigare års

ineffektivitet inkorporeras i budgeten (Bergstrand & Olve 1996).

Ännu en risk med budgeten är att den kan bli ett självändamål där de

ansvariga strävar efter att uppnå just budgeten (Adolphson 1998). Den har

även påståtts leda till anslagstänkande, vilket innebär att de som blir

tilldelade resurser känner att de måste förbruka dem innan budgetperioden

är slut (Bergstrand & Olve 1996).

Brimsom (ur Dahlgren och Holmström 2000) hävdar att budgetering som

den ser ut i dess traditionella form leder till resursslöseri som en följd av att

man fokuserar på resurser istället för aktiviteter. Vidare anses den lämpa

sig i huvudsak för externredovisningssyften och ha en abstrakt koppling till

strategi, operativa aktiviteter och processer.
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Avslutningsvis anklagas den konventionella budgeten för att leda till att de

ansvariga på den operativa nivån sätter upp lättare mål än vad de tror sig

kunna uppnå (Brimson & Antos 1994). Suboptimering sägs bli en

konsekvens av att den traditionella budgeten fokuserar individuella

ansvarsenheter istället för tvärfunktionella processer (Eriksson & Rajala

2000). Vidare leder kostnadsfokuset till ett ensidigt tänkande.

3.2.2 ABB - en definintion

ABB sätter mål för aktiviteter och processer och bygger på den information

ABC-systemet ger. Målen ska ställas upp för att uppnå förbättringar och

målkongruens. Till skillnad från den konventionella budgeten fokuserar sig

ABB på aktiviteter och mixen av olika aktiviteter (Turney 1996). Kapacitet

blir viktigare än enbart resurser. ABB har av Brimson och Antos

(1994:267) definierats som "ett kvantitativt uttryck av de förväntade

aktiviteterna".

Följder

ABB tillåter att förhandlingsdiskussionen mellan chefer på operativ nivå

och företagsledningen grundar sig på fakta. Som en följd av fokuset på

indirekta kostnader kan ABB liknas vid en nollbasbudget (Dahlgren &

Holmström 2000) där man gör upp budgeten från grunden (Cooper &

Kaplan 1999). De indirekta kostnaderna kontrolleras dels genom

ifrågasättandet av föreslagna resursnivåer för aktiviteterna och dels genom

en utvärdering av rapporterad prestation i termer av resurser per

produktionsenhet (Dahlgren & Holmström 2000).

ABB påstås leda till ett antal positiva effekter. Den aktivitetsbaserade

budgeteringen (Dahlgren & Holmström 2000):
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• ålägger de anställda ansvar att styra sina aktiviteter med avsikt att

uppnå sina prestationsmål;

• ger insikt i orsaker till variationer som gör det möjligt att agera;

• möjliggör förståelsen för hur produkter och tjänster skapar

efterfrågan på specifika aktiviteter, vilka i sin tur driver

resursbehovet;

• omsluter en processyn som på ett mer explicit sätt illustrerar

avdelningsmässiga ömsesidiga beroendeförhållanden;

• bidrar med synlighet i styrandet av överskotts- och/eller

underskottskapacitet.

Om ABB-implementeringen är framgångsrik river den det konventionella

tänkandet angående fasta och rörliga kostnader (Cooper & Kaplan 1999).

Vidare förser ABB chefer med den information de behöver under

budgetprocessen för att anskaffa, erbjuda och underhålla endast de resurser

som behövs för att genomföra de aktiviteter man tror kommer att

efterfrågas under de kommande åren (ibid). Den minskar omfattningen på

taktiskt förhandlande och innehåller inte den "överdrivna mängd

iterationer" konventionell budgetering anklagas för (Dahlgren &

Holmström 2000).

ABB förutsätter information som normalt sett inte finns tillgänglig i ett

traditionellt redovisningssystem, men som kan finnas till hands om

företaget nyttjar ett ABCS. Detta stödjer tanken att ett företag måste ha

infört ett ABCS och processanalys för att kunna förbereda en

aktivitetsbaserad budget (ibid).
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3.2.3 Den aktivitetsbaserade budgetprocessen

ABB är, enkelt uttryckt, en omvänd ABC-kalkyl (jämför figur 2); med

utgångspunkt i produkterna, tjänsterna och kunderna (kalkylobjekten)

beräknar man - via KD, aktiviteter och resursdrivare - hur mycket av

respektive resurs som måste införskaffas för att den önskade mängden

produkter ska kunna produceras (Cooper & Kaplan 1999). ABB följer

enligt Cooper och Kaplan (1999) följande steg:

1. Uppskattning av kommande periods förväntade tillverknings- och

försäljningsvolym.

2. Prognos över efterfrågan på företagets aktiviteter. ABB för den

traditionella budgeteringen ett steg längre genom att prognostisera

efterfrågan på alla indirekta och stödjande aktiviteter såsom

orderplacering, materialhantering, produktionsplanering, etc. Vidare

uppskattas den förväntade kvantiteten för alla KD (antalet

omställningar, etc.) samt hur tillverknings- och försäljningsvolymen

ska uppnås.

3. Beräkning av resursefterfrågan för att utföra aktiviteterna.

4. Bestämning av faktiskt resursutbud för att möta efterfrågan.

5. Bestämning av aktivitetskapacitet. När en aktivitets samtliga resurser

har kartlagts kan användaren fastställa aktivitetens praktiska

kapacitet, vilken är den kapacitet som avgörs av den resurs som först

begränsar möjligheten att utföra aktiviteten.

3.2.4 Den praktiska användningen av ABB

ABB är mest användbar för resurser som utför repetitiva aktiviteter

(Cooper & Kaplan 1999). När ABB har bestämts auktoriserar chefer

utbudet av resurser för att möta kommande års efterfrågan. I detta läge kan
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användarna köra igenom ABC-kalkylen i den vanliga ordningen (uppifrån

och ned) för att beräkna KD-pålägg för nästkommande period.

Cooper och Kaplan (1999) framhåller att ABB i praktiken inte är en lätt

exercis. Företaget måste specificera en mängd detaljer rörande: hur

produktions- och försäljningsefterfrågan ska mötas; den underliggande

produktiviteten; och utgifts- och utbudsmönstret gällande individuella

resurser. När detta sker på ett tillfredsställande vis har chefer en större

kontroll över sin kostnadsstruktur, i synnerhet angående de så kallade fasta

kostnaderna.

Ett företag med aktivitesbaserad budget bör kontinuerligt ställa sig frågorna

"har vår fabrikation förändrats?", "har våra kunder och deras krav

förändrats?", "bidrar den enskilda aktiviteten fortfarande till att öka

värdet?" (Brimson & Antos 1999). Endast varaktiga förändringar bör

emellertid föras över i systemet.

3.2.5 Fördelar med ABB

Sammanfattningsvis har framför allt tre fördelar med ABB omnämnts

(Dahlgren & Holmström 2000): (1) den ger ny information gällande

aktiviteter och resurser till aktiviteter. Ur ett styrningsperspektiv gör denna

information indirekta kostnadsenheter mer transparenta och främjar

produktivitet. Informationen minskar omfattningen av taktiskt beteende och

gör budgetarna mer rättvisa. (2) Den utgör en förståelig länk mellan strategi

och verksamhet. Budgetar blir inte längre en redovisningsexercis utan

relevans för det operativa agerandet. (3) Den fastslår en informationslänk

mellan ABC och ABB.
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3.3 ABA

ABA är ett i dagsläget outforskat område och som en följd av detta finns

det inget tillämpligt material skrivet om aktivitetsbaserad redovisning. I

detta avsnitt kommer vi istället avhandla traditionell redovisning som den

ser ut i kretsloppsmodellen. I denna modell framkommer på ett tydligt vis

hur integrationen mellan ekonomisystemets delar ser ut. Under denna

rubrik ligger följaktligen fokus på integrationsaspekten snarare än på ABA

som fenomen.

3.3.1 Kretsloppsmodellen - det integrerade ekonomisystemet

Mekanförbundets normalkontoplan (M-planen) är den i Sverige mest kända

kontoplanen för intern redovisning. Denna plan utarbetades på 1940-talet

och har haft stor betydelse för utvecklingen av internredovisningen i vårt

land. Än idag utgår många svenska företags kontoplaner från de

tankegångar M-planen framlade (Karlsson 1995).

M-planen grundar sig på ett kretsloppstänkande där man följer kostnaderna

från kostnadsslag till kostnadsställen och kostnadsbärare. Syftet med

produktredovisningen blir här att få information om de produkter man

tillverkar. Denna information används sedan som underlag för bland annat

budgetuppföljning, produktkalkyler, prissättning och

lönsamhetsbedömning. Kretsloppsmodellen ger alltså ett i hög grad

integrerat ekonomisystem och vi finner det därför på sin plats att redogöra

för dess grundprinciper.

Fördelning av indirekta och direkta kostnader enligt kretsloppsmodellen

I internredovisningen fördelas kostnaderna från kostnadsslag via

kostnadsställen (avdelningar) till kostnadsbärare (produkter). Kostnaderna
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delas i kalkylsammanhang som bekant vanligen in i direkta (dL, dM) och

indirekta. De direkta kostnaderna hänförs direkt till en viss produkt.

Motsvarande förhållande gäller i internredovisningen, där de direkta

kostnaderna fördelas direkt till kostnadsbärarna.

Man fördelar de indirekta kostnaderna på olika kostnadsställen för att

därefter påföra dem på kostnadsbärarna. Kostnadsställena är exempelvis

material- (MO), tillverknings- (TO), administrations- (AO) och

försäljningsomkostnader (FO).

FIGUR 3: FÖRDELNING AV DIREKTA OCH INDIREKTA KOSTNADER ENLIGT
KRETSLOPPSMODELLEN. KÄLLA : KARLSSON 1995.

Kalkyl- och bokföringsmässiga merkostnader

Bland de fördelade kostnaderna (indirekta kostnader) ingår vanligen

kalkylmässiga merkostnader. Dessa utgörs av kostnader man vill ha med i

produktkalkyler och den interna redovisningen, men som inte ska

inkluderas i den externa redovisningen. Exempelvis måste ränta på eget

kapital (en kalkylmässig merkostnad) exkluderas i externredovisningen, då

skattereglerna kräver detta.

För bokföringsmässiga merkostnader är förhållandet det omvända, dvs

kostnader som ska finnas med i den externa men ej i den interna
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redovisningen eller i produktkalkylerna. Till denna kategori hör

bokföringsmässiga avskrivningar.

Prisdifferens

I den interna redovisningen värderar man vanligen de material som

förbrukas till det pris som gäller vid det tillfälle materialet förbrukas. För

detta pris används många gånger ett standardpris (standardkostnad).

Härmed kan ytterligare en differens uppstå mellan de två

redovisningsblocken, då den externa informationen bokför det verkliga

anskaffningspriset. Denna skillnad - som kan vara positiv eller negativ

(eller ingen alls) - benämns prisdifferens.

Fördelning av kostnadsställenas kostnader

De kostnader som samlas upp vid olika kostnadsställen fördelas vanligen

också, antingen till produkter eller andra kostnadsställen. Detta sker

normalt med förberäknade pålägg. Beräkning av påläggssatserna sker

vanligen genom att den kostnad som ska fördelas, vanligen det budgeterade

beloppet, sätts i relation till någon lämplig fördelningsnyckel. Påläggen ska

täcka kostnaderna för kostnadsställena.

Påläggsdifferens

Påläggsdifferenser uppstår när de verkliga kostnaderna för ett

kostnadsställe antingen är större eller mindre än de förbestämda

påläggssatserna. T.ex. vid en positiv påläggsdifferens har påläggen

överstigit den kostnad de var tänkta att täcka upp för.
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Kalkyldifferens

Produkterna går igenom tillverkningsprocessen och när de är klara

avlämnas de exempelvis till lager eller försäljning. Vid avlämning används

vanligen förkalkylerade tillverkningskostnader till vilka de värderas i

internredovisningen. Kalkyldifferens uppstår när den verkliga

tillverkningskostnaden för produkterna är högre eller lägre än den

förkalkylerade som används vid avlämning mellan olika kostnadsbärare.

Resultatet av kostnadsfördelningen i den interna redovisningen kallas

kalkylmässig självkostnad (direkta kostnader + pålägg). Denna

självkostnad tas fram för varje enskild kostnadsbärare. Vid försäljning

jämförs den kalkylmässiga självkostnaden med det verkliga

försäljningspriset och det kalkylmässiga, interna resultatet erhålls.

Den interna redovisningen leder alltså fram till ett annat resultat än den

externa, då andra urvals- och värderingsmetoder används. Det interna

bokslutet ger därför ett annat resultat än det externa.

Ur företagsperspektiv är det kalkylmässiga resultatet "riktigare", då det

representerar faktisk resursförbrukning. Den externa redovisningen

anpassas efter skatteregler och förvrängs därför sett till företagets

informationsbehov.

Övergång från kalkylmässigt till bokföringsmässigt resultat

För att slutligen gå från kalkylmässigt till bokföringsmässigt resultat

justerar man för de skillnader som har uppkommit mellan de två

redovisningarna. Övergången sker enligt följande (Karlsson 1995):
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Försäljningsintäkter
- Kalkylmässig självkostnad
= Kalkylmässigt resultat
+ Positiva pris-, påläggs- och kalkyldifferenser
- Negativa pris-, påläggs- och kalkyldifferenser
+ Kalkylmässiga merkostnader
= Rörelseresultat före avskrivningar
- Bokföringsmässiga avskrivningar
= Rörelseresultat efter avskrivningar

De samband mellan ekonomisystemets tre komponenter som åtminstone

implicit framkommit i ovanstående resonemang förtydligas ytterligare i

avsnitt 3.4.

3.4 Ekonomisystemets samband

3.4.1 Samband mellan kalkyl och budget

Budgeten beskriver de resurser som beräknas finnas tillgängliga under

budgetåret och vad man avser att använda dem till. Härigenom ges den

beräknade kapacitetsnivån för kommande period. När sedan kapaciteten

ska användas är det vanligt att man i produktkalkyler väljer lämplig

produktinriktning och ger grunden för prissättning. Därvid kommer

budgeten att innebära ett krav på hur mycket täckningsbidrag som måste

tjänas in per resursenhet som tas i anspråk. Budgeteringen ger alltså

underlag för delar av produktkalkylerna i form av omkostnadspålägg.

Budgeten och förkalkyler ger standardkostnader när dessa påläggssatser

läggs till de direkta kostnaderna (Bergstrand & Olve 1994).

3.4.2 Samband mellan kalkyl/budget och redovisning

Standardkostnaderna jämförs löpande med utfallsvärden från

redovisningssytemet i budgetrapporter och efterkalkyler. Genom att

redovisa standardkostnader mot verkliga resursinsatser för tillverkande



33

produkter kan tillverkningskostnaderna kontrolleras (Samuelson 1997).

Därigenom kan avvikelser mellan budget och de faktiska värdena

synliggöras och åtgärder för att motverka ogynnsamma variationer kan

genomföras. Är de negativa (eller positiva) variationerna stora kan

uppföljningen även leda till att den i budgeten uppgjorda planeringen

ändras.

I resultatbudgeten kopplas den interna resultatberäkningen samman med

den externa. Det kalkylmässiga resultatet justeras med de kalkylmässiga

posterna (ex. kalkylmässig ränta, ökning av standardkostnaderna för

produkter i lagret vid årets början) och ersätts av motsvarande

externredovisningsposter.

I ett traditionellt ekonomisystem där budget, redovisning och kalkylering

klassificerar data på ett enhetligt vis finns standardiserade rutiner för denna

hantering. För att möjliggöra och underlätta arbetet i ett integrerat system

är det alltså ett baskrav att redovisning, budgetering och kalkylering

klassificerar data efter en enhetlig princip (Samuelson 1985). Förändras en

del av systemet måste denna förändring följas av en justering i de andra

delarna. Häri ligger en förklaring till att implementeringen av ABC innebär

stora svårigheter, om ABC över huvudtaget ska integreras med det övriga

ekonomisystemet.

3.5 Aktivitetsbaserad styrning - en följd av ABC

I dess mest utvecklade form blir hela företagsstyrningen aktivitetsbaserad,

dvs. man styr företaget med hjälp av Activity-Based Management (ABM).

ABM framstår som ett ideal (se t.ex. Cooper & Kaplan 1999) och nyttan av

ett ABCS anses vara att dess information kan användas i beslutsprocessen
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(Turney 1996). Det är alltså först när ABC-informationen används för att

kontinuerligt förbättra aktiviteterna och processerna som ABC kan ha

ansetts ge ett ökat värde. ABM innebär att företag begagnar den

information man hämtar ur ABC-systemet för att uppnå strategiska

konkurrensfördelar och förbättra verksamheten genom aktivitetsstyrning

(ibid).

Det som åtskiljer ABM från andra styrningsformer är fokuseringen på

aktiviteter istället för på kostnadsslag. ABM förklarar vad företaget gör,

hur tiden spenderas samt resultatet av detta (Eriksson & Rajala 2000). Som

en följd av identifieringen av aktiviteter och fokuseringen på dessa i

beslutsfattandet ska ett företag uppnå ABM:s mål - att öka det upplevda

kundvärdet och därmed företagets resultat. Detta kan ske då företaget med

hjälp av sin aktivitetsbaserade styrning fördelar resurser till de aktiviteter

som ger högst lönsamhet och som ligger i linje med företagets strategi samt

att man genomdriver förbättringar som är viktiga för kunden (Turney

1996).

3.6 Integrationsmodeller för ABC

I detta avslutande referensramsavsnitt presenterar vi kortfattat ett urval av

ABC-integreringsmodeller. De citerade modellerna företräder det mindre

vanliga strukturella perspektivet,7 där frågan om ett ABCS integreras med

andra delsystem eller inte står i fokus (Dahlgren m.fl. 1999). Fokus här är

inte ett traditionellt ekonomisystem i enlighet med kretsloppsmodellen. Vi

                                       
7 Detta perspektiv kan kontrasteras med det processuella perspektivet, vilket berör
implementeringsproblem i själva införandeprocessen samt faktorer till varför
implementeringen kan avstanna (Dahlgren m.fl. 1999).



35

tycker emellertid att nedanstående modeller har ett par intressanta aspekter

av vikt i vårt integreringsperspektiv.

3.6.1 Cooper och Kaplans integreringsmodell

Ett företags kalkylsystem ska enligt Cooper och Kaplan (1998, 1999) och

Kaplan och Cooper (1998) kunna utföra tre huvudsakliga funktioner:

1. Systemet ska allokera produktionskostnader till produkter, så att

kostnaderna kan delas upp mellan KSV och lager. Denna funktion är

kopplad till externredovisningen;

2. Kalkylsystemet ska dessutom ge ekonomisk feedback till anställda

om processeffektivitet och kostnadskontroll;8

3. Kostnadsinformation ska ges för uppskattning av kostnad för

aktiviteter, produkter, service och kunder.

Cooper och Kaplan klassificerar kalkylsystem efter hur väl det uppfyller

dessa tre funktioner och delar upp integreringsgraden i fyra steg. Det första

steget avhandlar vi inte, då det beskriver system som knappast existerar i

svenska förhållanden.

Steg II

Ett Steg II-system uppfyller externredovisningskraven på ett

tillfredsställande vis. Systemet har gemensamma data och kontodefinitioner

över de olika enheterna/divisionerna. Systemet tillåter att man snabbt tar

fram erforderliga finansiella rapporter efter en avslutad redovisningsperiod.

                                       
8 Det som i Cooper och Kaplans (1999) modell relaterar till denna punkt kommer vi i
den följande genomgången inte beröra i någon större utsträckning, då den inte är
kopplad till den integrering vi studerar. Den form av integration vi undersöker är
relaterad till det formaliserade ekonomisystemet, beskrivet i anslutning till figur 1 och i
kretsloppsmodellen.
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Detta görs utifrån - och anpassas efter - de krav som ställs på den externa

informationen från skattemyndigheter, redovisningslag och god

redovisningssed. Dock mäter och rapporterar Steg II-system kostnader med

samma enkla och aggregerade metoder som används för externredovisning

vid värdering av KSV och lager. Kontinuitet sätts framför exakthet vid

kostnadsmätningen och så länge siffrorna på aggregerad nivå för KSV och

lager är något så när korrekta är de externa intressenterna nöjda. Indirekta

kostnader - såsom marknadsföring, FoU, distribution, etc. - fördelas

överhuvudtaget inte på produktnivå, eftersom dessa kostnader inte ska

lagerföras. Följaktligen kommer produktkostnaderna troligen att bli

missvisande och felaktiga och dess informationsvärde för företagsledare bli

lågt.

Steg III

I Steg III fortsätter företaget att använda sitt Steg II-system för att mäta

KSV och lagervärden för externredovisningssyften. Företagen har ju

utvecklat ett fungerande system för extern rapportering och därför finns det

inte någon anledning att förändra det. Parallellt med detta system utvecklar

företaget ett eller flera ABCS för att få fram mer rättvisande värden på

aktivitets- och processkostnader, kostnad och lönsamhet för produkter,

kunder, ansvarsområden, etc. Denna information kan användas för

strategiska produktmix-, kostnads- och investeringsbeslut.

Ett Steg III-system är skräddarsytt utifrån företagets egna behov och ger

relevant information till både ledning och anställda genom ett antal från

varandra fristående system. Att systemen ska vara fristående betonas av

Cooper och Kaplan (1999). Detta då syftena - och därigenom
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informationsbehovet - med kalkylsystemet, externredovisningen och

operativ styrning9 är fundamentalt olika.

Steg IV

I Steg IV integreras de tre delsystemen - externredovisning, ABC och

operativ styrning - till ett. ABC-informationen används för att ta fram KSV

och lagervärde till den externa redovisningen. Detta innebär enligt Kaplan

och Cooper (1998) en stor förändring, sett till ett Steg II-system. I ett Steg

II-system måste all för ledningen relevant (strategisk) information härledas

från externredovisningens rapporter. I Steg IV-system, däremot, har

systemet tagits fram och utformats för att - utan att behöva ta omvägen

genom externredovisningen - ge relevant information även för kalkylering,

strategisk kostnadsinformation och processuell feedback.

ABC används vid framställandet av budget och blir sedan utgångspunkten

vid budgetuppföljningen, där man jämför och analyserar den faktiska

förbrukningen från det operativa systemet med ABB-siffrorna. Det

operativa systemet ger i sin tur information till ABC-systemet om

kapacitetsutnyttjande och effektivitet i resursutnyttjandet för att man

härigenom ska kunna uppdatera KD-påläggen.

Det bör dock framhållas att författarna menar att Steg IV inte kan uppnås

utan att först passera Steg III. Att gå direkt från Steg II till IV är nära nog

omöjligt. Under Steg III-fasen kan företaget utveckla ett fungerande,

fristående ABCS utan att för den delen behöva förändra

externredovisningssystemet. ABC kan härigenom tas fram under

                                       
9 Den kortsiktiga, vardagliga styrningen av verksamheten. Detta ska ställas i relation till
den taktiska respektive den strategiska styrningen.
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experimentella former, utan att den måste anpassas efter

externredovisningens krav på exempelvis enkelhet, objektivitet,

försiktighet, etc. Detta ger en möjlighet att skräddarsy informationen

enkom för det syfte ABC har, sett som en fristående enhet. Tekniska

mätproblem är exempel på en problematik som måste lösas innan någon

form av integrering mellan ABC och övriga delar i ekonomisystemet

överhuvudtaget kan bli aktuell. Först när man efter en period av trial and

error-liknande metoder har tagit fram ett för företaget fungerande ABCS

och operativt system och använt sig av dessa under en period kan det bli

aktuellt att börja fundera på att skapa ett mer integrerat system (Cooper &

Kaplan 1999).

3.6.2 Pohlens integreringsmodell

Pohlen (1996) har också försökt att klassificera omfattningen av en ABC-

integrering i en flerstegsmodell. Han beskriver tre nivåer rörande en ABC-

implementerings omfattning, nämligen diagnostiska modeller, omskapande

modeller10 samt integrerade kalkylstyrsystem.

De diagnostiska modellerna används för att anskaffa "kort" (snapshots) av

verksamheten och ge information för att analysera delarna av den. Denna

ABC-användning sker åtskilt från företagets andra system. Som en följd av

denna åtskillnad är genomförandet enkelt och går snabbt.

Omskapande modeller baseras på genomförandet av en aktivitetsanalys

nedifrån hierarkin och upp. Aktiviteter som är nära korrelerade till varandra

aggregeras för att minska systemets komplexitet. Man försöker i denna

process identifiera icke-värdeskapande aktiviteter. Denna modell är

                                       
10 Vår översättning av Pohlens (1996) reenginering models.
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tidskrävande, men fördelen återfinns i faktumet att företaget får en

utgångspunkt för att diskutera nödvändiga förändringar och insikt om

följder av eventuella förändringar.

De integrerade kalkylstyrsystemen är de mest avancerade och mogna

slagen av ABC-applicering. ABC är till fullo integrerat med företagets

övriga system och utbyter information med dem. Formen är ytterligt

sällsynt (Pohlen 1996).

De diagnostiska modellerna överensstämmer hjälpligt med Cooper och

Kaplans (1999) Steg III, då båda beskriver ett ABC-användande som är

åtskilt från andra system. Däremot kan omskapande modeller inte på ett

enkelt vis inplaceras i Cooper och Kaplans stegmodell. De befinner sig -

som vi ser det - i gråzonen mellan ett Steg III- och Steg IV-system. Detta

då den genomgående aktivitetsanalysen inte förutsätter att de diverse

systemen är integrerade. Å andra sidan bör de omskapande modellerna vara

en förutsättning för att komma över tröskeln till ett Steg IV. De integrerade

systemen överensstämmer med Cooper och Kaplans fjärde steg.

3.6.3 Dahlgrens integreringsmodell

Dahlgren m.fl.  (1999) delar in graden av ABC-användning i fyra

kategorier: tillfällig, parallell, partiell och fullständig användning. Den

tillfälliga användningen innebär att ABC har införts på projektbasis för att

exempelvis lösa ett visst problem. Parallell användning är den vanligaste

(26%) formen av ABC-användning och ABC-informationen kompletterar

den traditionella kalkyleringen. Med partiell användning fördelas en del av

omkostnaderna med ABC. Den fullständiga användningen är den
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ovanligaste (5%) formen av implementeringsgrad. I detta stadium tar ABC-

systemet över kalkyleringen.

Tillfällig och parallell användning skulle kunna jämställas med Pohlens

(1996) diagnostiska modeller och Cooper och Kaplans (1999) Steg III, då

användningen sker åtskiljt från företagets övriga system. Partiell

användning hamnar utanför Cooper och Kaplans indelning, då de inte

diskuterar denna användningsform. Fullständig användning kan likställas

med Cooper och Kaplans fjärde nivå samt Pohlens integrerade system.

Efter att ha läst vår referensram är läsaren väl förberedd inför det följande

empiriavsnittet. ABC- och ABB-avsnittet har förhoppningsvis gett en

grundläggande förståelse för den aktivitetsbaserade kalkylens och

budgetens logik. Kretsloppsmodellen samt avsnitten om relationen mellan

ekonomisystemets delar gav en djupare förståelse av den integration vi i

vår uppsats betonar. Mötet mellan den aktivitetsförankrade och den

traditionella metodiken kommer sedermera in i uppsatsens resterande delar.
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4. Företagsbeskrivning
I kapitel 4 redogör vi i korta drag för vårt fallföretag och affärsområdet det

tillhör.

4.1 Volvo Construction Equipment Components AB

Volvo Construction Equipment Group (VCE) blev 1995 ett helägt

dotterbolag inom Volvokoncernen. VCE är en av världens största

tillverkare av anläggningsmaskiner. Företaget har ett brett produktutbud

och tillverkar mer än 150 olika modeller av grävmaskiner, hjullastare,

ramstyrda dumprar, väghyvlar och kompaktmaskiner. Produktionen är

förlagd till Sverige, Tyskland, Frankrike, USA, Kanada, Brasilien och

Korea (Volvo 2000-11-24). Gruppens omsättning uppgick 1999 till 19295

Mkr. med cirka 8900 anställda (Volvo 2000b).

Vårt fallföretag tillhör Volvos affärsområde Construction Equipment och

har huvudkontor och fabrik i Eskilstuna (Volvo 2000a). Volvo Construction

Equipment Components AB  (CMP) har det globala ansvaret för utveckling

och tillverkning av driveline-komponenter inom VCE (Volvo 2000b).

Dessutom ansvarar man för dieselmotorer, transmissioner, axlar och

fordonselektronik. Just i Eskilstuna tillverkas axlar och transmissioner.

Man arbetar också med vidareutveckling av motorer, men dessa produceras

av andra företag. 1998 uppgick CMP:s omsättning till 1500 Mkr. Den

genomsnittliga RT:n har under de tre senaste åren varit cirka 25%.

CMP har ungefär 10 aktiva kunder, vilka i första hand utgörs av VCE:s

produktbolag, varav Volvo Wheel Loaders (WLO) och Volvo Articulated

Haulers (ART) är de dominerande. Volvo Penta och Volvo Trucks är andra
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kunder. CMP är med andra ord ett internbolag där 96% av bolagets

produktion säljs internt. Försäljning direkt till marknaden förekommer i

väldigt låg utsträckning och går till en mycket homogen grupp kunder.

Antalet anställda uppgår till ca 990 (Volvo 1999).

4.1.1 Organisation

CMP har en organisationsstruktur som kan karaktäriseras som funktionell,

vilket nedanstående organisationsschema belyser:

FIGUR 4: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPONENTS  AB:S ORGANISATION. KÄLLA :
VOLVOS INTRANET 2000-12-08.

Som synes görs kalkylerna i en fristående avdelning, något man tycker

fungerar bra. CMP beskrivs av samtliga som en decentraliserad

organisation där det mesta sker på avdelningarna. "Det som fattas centralt

är besluten om pengar. Idéerna föds på enheterna", säger den

produktionstekniker vi intervjuade.

CMP använder sig av tankegångar ur balanserat styrkort, just in time,

kvalitetsstyrning (TQM) och business process reenginering.
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5. CMP:s ekonomisystem
I detta kapitel följer en presentation av vårt fallföretags ekonomisystem

med tonvikt på ABC.

5.1 Det traditionella ekonomisystemets uppbyggnad

Under de senaste 50 åren hade man på CMP använt sig av en enkel form av

självkostnadskalkyl. Med denna kalkylmetod bestämdes

standardkostnaderna genom att de indirekta kostnaderna (TO + MO)

dividerades med antalet förkalkylerade timmar. I denna fördelning tog man

hänsyn till uppdelningen av fasta och rörliga kostnader med avseende på

tid. Fördelningen gav sedan ett timpris, där varje producerande avdelnings

intäkt kom att bero på antalet produktionstimmar. Varje produkt belastades

alltså med indirekta kostnader beroende på tidsmässig åtgång.

5.1.1 Kalkylproblem

De huvudsakliga kalkylproblem som ledde fram till att man började

fundera över att införa ABC var att de indirekta kostnaderna och

automatiseringsgraden hade ökat medan dL hade sjunkit. Man tyckte inte

att det gamla kalkylsystemet passade med den nya kalkylsituationen, då det

gav missvisande och otillräcklig information. Datorutvecklingen bidrog till

att möjliggöra uppbyggnaden av ett mer avancerat ekonomisystem. Med

tidens gång hade fler produktvarianter införts, vilket gav en större flora att

räkna på. Därav blev artikelsamordning viktig.11 Vidare misstänkte man att

                                       
11 Artikelsamordning innebär att man försöker ersätta unika komponenter med
standardartiklar som kan användas på ett flertal produkter för att härigenom få ned
kostnaderna.
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högvolymprodukter (dvs. frekventa produkter) subventionerade artiklar

som producerades i låg kvantitet (dvs. unika artiklar).

Utöver den föreliggande kalkylproblematiken fanns även ett allmänt

intresse av att ta reda på hur mycket olika produkter verkligen kostade.

Framför allt WLO var intresserat av ABC för sin kundprissättning, då man

i hög utsträckning säljer mot marknaden. Detta ledde fram till beslutet att -

åtminstone på försök - pröva ABC som kalkylmetod.

5.2 CMP:s ABC

VCE i Eskilstuna har sedan 1990 arbetat med ABC-kalkylering. ABC var

ett försök att fördela CMP:s indirekta kostnader på ett mer rättvist sätt

genom att använda ett större antal fördelningsnycklar. Kostnaderna skulle

nu fördelas mot vad som drev dem. Den information som fick CMP att

besluta om att införa ABC erhölls huvudsakligen från SAM-konsulter och

seminarier i ämnet. I samverkan med dessa konsulter utvecklades ett PC-

baserat ABCS. Eldsjälen bakom projektet var en högskolekonsult som

sedermera anställdes.

Man bedrev en pilotstudie på vissa kostnadsställen (kst) under 1990-1997

där man under experimentella former provade metoden och arbetade med

att försöka anpassa modellen till företagets behov. Därefter bestämde man

sig för att gå vidare på alla avdelningarna.

Det förberedande ABC-arbetet mot en fullständig implementering

påbörjades 1993 och man planerade ett införande under 1996. Denna

introduktion blev emellertid uppskjuten och det var först den 1 januari 1998

man verkligen påbörjade användningen av systemet. När ABC som
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arbetsverktyg väl infördes implementerades hela logiken i ett svep i hela

organisationen.

5.2.1 Kostnads- och produktstruktur

CMP:s totala kostnadsmassa utgörs till ungefär 50% av indirekta kostnader.

Man producerar till stor del kundanpassade legoprodukter, dvs.

tillverkningen präglas av en låg grad av standardisering.

Automatiseringsgraden anses vara relativt hög efter omfattande

investeringar under den senaste femårsperioden. Spridningen i komplexitet

och volym uppfattas som medelhög och spridningen i storlek är hög.

Mängden kalkylerade och prissatta produkter (artikelnummer) är drygt 50.

Dessutom förekommer det att CMP säljer drygt 60 enstaka artiklar till

kund. Antalet kalkylobjekt är runt 2900,12 varav antalet slutliga

kalkylobjekt är 700. De huvudsakliga kalkylobjekten - dvs. det man

kalkylerar för - är enskilda produkter.

5.2.2 Kostnadsställestruktur

Vårt fallföretags kostnadsställestruktur har förblivit oförändrad. Antalet

kostnadsställen uppgår till 230 och kan beskrivas som ett träd där en

avdelning kan ha flera kst; exempelvis ett TO-kst och ett MO-kst. Man har

inga formella aktivitetsansvariga. Detta utgör en utvecklingspotential i

dagens ABCS. Så som det fungerar idag ser man emellertid inget problem

med att inte ha det, då man litar på systemet. En översiktsbild av CMP:s

kostnadsställestruktur återfinns i bilaga 3.

                                       
12 Totalt kalkylerar CMP för cirka 2200 köpta artiklar där man lägger på MO på
köppriset. Därtill tillkommer 700 tillverkade artiklar, vilka får bära TO-pålägg.



46

5.2.3 Aktiviteter

Man har på CMP inte ett förbestämt antal aktiviteter. Istället har de som

intervjuas i processen full frihet att dela upp sin arbetstid i hur många/få

aktiviteter den vill. Detta har sin bakrund i att SAM-konsulternas modell

användes, i vilken man enligt en av våra respondenter inte har ett bestämt

antal aktiviteter. Aktiviteterna aggregeras sedan ned på kostnadsdrivarna

volym, struktur, nyhet och order (se avsnitt 5.2.4). Trots att ingen formell

aktivitetskarta finns upplevs aktiviteterna vara "relativt spikade" och endast

små förändringar görs vanligtvis från år till år.

Aktiviteterna anses inte vara homogena;13 man beräknar att högst 25% av

aktivitetskostnaderna har en tydlig kausalitet.

5.2.4 Kostnadsdrivare

Kostnadsdrivarantalet uppgår till fyra och utgörs av:

• Volym - dvs. volymberoende kostnader (TO: timmar, MO:

materialvärde);

• Struktur - dvs. kostnader som påverkas av antalet artiklar och

leverantörer (TO: antal egentillverkade artikelnummer, MO: antal

köpta artikelnummer och leverantörer);

• Nyhet - kostnader som influeras av antalet nya artiklar i CMP:s

sortiment (TO: antal nya egentillverkade artikelnummer, MO: antal

nya köpta artikelnummer). Ursprungligen räknades produkter som

hade funnits i två år eller mindre som nyhet. Detta slog emellertid för

                                       
13 Med homogen aktivitet menas att en stor del av aktivitetskostnaden har en tydlig
kausalitet sett till det som ska fördelas. Är aktiviteten däremot heterogen blir
fördelningen mer schablonartad. Ju större kostnadsdel som har tydlig kausalitet, desto
mer homogen är aktiviteten.
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hårt mot nya produkter och ändrades till en femårsperiod och

omfattar ca 50% av CMP:s artiklar;

• Order - tillverkningsorder- och avropsrelaterade kostnader (TO:

antal tillverkningsorder, MO: antal avrop).14

De kostnader som går att hänföra direkt till kalkylobjekten går inte vägen

via aktiviteter. AFFO finns inte med i kalkylerna, utan ska täckas av

bruttovinsten vid fakturering.

Från början hade man ett större antal KD, men man ansåg att det blev för

komplext och drog ned antalet. Valet av dessa fyra KD beskrivs emellertid

som "naturligt" och kausalt. Från och med årsskiftet 2001 finns dock endast

struktur och volym kvar som KD. Man anser att nyhet borde ingå, men

hittills har den inte fungerat som tänkt. Ambitionen är dock att återinföra

nyhet när man har funnit ut hur den ska appliceras för att ej felaktigt straffa

nya produkter.

5.2.5 Aktivitetsanalys

Intervjuprocessen sköts av varje avdelning för sig, men intervjuguiden tas

fram på central ort. Som utgångspunkt vid analysen används föregående års

intervjusammanställning. Man strävar efter att fånga ett representativt urval

respondenter. Enbart indirekt personal intervjuvas, då det ju endast är de

indirekta kostnaderna som ska fördelas på aktiviteter. Aktivitetsanalysen

sker genom en kartläggning av företagets huvudsakliga arbetsuppgifter

(aktiviteter), tidsfördelningen mellan dem samt vad som orsakar att

                                       
14 Kostnader för avrop utgörs av de kostnader som åsamkas i samband med hemtag från
leverantör.
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arbetsuppgifterna tar mer eller mindre tid. Denna information översätts

sedan till de olika kostnadsdrivarna, vilket framkommer i figur 5:

FIGUR 5: AKTIVITETSANALYS PÅ CMP. OVAN BESKRIVS PRINCIPEN VID INTERVJUER.
BEFATTNINGENS HUVUDAKTIVITETER KARTLÄGGS OCH RELATERAS SEDAN TILL VAD
SOM PÅVERKAR ARBETSTIDEN OCH, FÖLJAKTLIGEN, KOSTNADER. KÄLLA :
UNDERVISNINGSMATERIAL PÅ CMP.

Det första steget i aktivitetsanalysen är att dela upp kostnadsställets

arbetsuppgifter i olika aktiviteter med hjälp av intervjuer. Sedan knyts

denna arbetsfördelning ihop med KD och motsvarar KD-antalet. Hamnar

en aktivitet mittemellan två enheter gör man en bedömning rörande hur

arbetet fördelas mellan olika kst och pengar bokas till respektive kst varje

månad.

Uppdatering

Uppdateringen av ABC görs huvudsakligen utifrån den information

aktivitetsanalysen och tillhörande intervjuprocess ger. I allmänhet är

åsikten att uppdateringen i sig inte är problematisk. Det är mängden

information som komplicerar det hela. Den ökade komplexiteten ABC

medförde förstås i och med faktumet att antalet transaktioner fördubblades.

Från att ha varit 10000 registreras nu 20000 transaktioner/dag. Även

intervjuprocessen har till viss del upplevts som jobbig, då ett hundratal

personer måste intervjuas varje höst.

0,05
0,70,3

0,050,1 0,8

Person A kst 01

Planering Ändringsorder

Volym
0,06

Struktur
0,60

Nyhet
0,31

Order
0,03

Aktivitet

KD

0,6 0,4 Σ = 1

Σ = 1



49

Uppdateringen av ABC-systemet är i hög utsträckning personberoende. Det

krävs en eldsjäl, vilken periodvis inte har funnits. CMP:s eldsjäl har nu

slutat och det är svårt för en ny ABC-ansvarig att sätta sig in i och förstå

systemet fullt ut.

Identifiering av icke-värdeskapande aktiviteter

Rörande diskussionen om ABC leder fram till identifiering av

värdeskapande kontra icke-värdeskapande aktiviteter råder det delade

meningar. Ett flertal respondenter var av meningen att identifieringen

tydliggörs genom intervjuer. Det tydligaste exemplet på vad ABC har lett

fram till i detta arbete är den komponent- och artikelsamordning CMP har

kunnat genomföra. Denna artikelsamordning framhålls av ett flertal som en

av de viktigaste konsekvenserna av ABC. Man tillägger dock att det krävs

en inblick i och förståelse för ABC-systemet för att denna identifiering av

icke-värdeskapande aktiviteter ska ske. En annan respondent var mer

negativt inställd och ansåg att "Det är tanken att ABC ska leda fram till en

identifiering av icke-värdeskapande aktiviteter. Dock [är det] tveksamt om

man har hittat speciellt mycket. ABC har inte lett till några förändringar i

organisationen."

5.2.6 Kostnadsanalys

Omkostnadsbudgeten analyseras på varje kostnadsställe och konto. För

varje kostnadsställe och konto sker ett val om intervjuunderlag eller

särskild, bestämd KD-fördelning (ex. för hyror, räntor, avskrivningar) ska

användas. Beräkningar sker sedan med kostnadsanalysen som grund. Där

bestäms kostnaden för enskilda artikelnummer samt komponenter. I figuren
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kan utläsas hur stor del av kostnadsmassan som drivs av respektive KD.15

Värdena är för årskalkyl 1999.

FIGUR 6: KOSTNAD PER KOSTNADSDRIVARE FÖR MO OCH TO. KÄLLA :
UNDERVISNINGSMATERIAL PÅ CMP.

5.2.7 Standardkostnader för aktiviteter

Beräkning av standardkostnader sker i ABC med kostnadsanalysen som

grund. Dessa standardkostnader används sedan i kalkylen och material- och

produktstyrningssystemet (MPS). Kalkylresultatet ger möjlighet att

analysera kostnadsuppbyggnaden enligt CMP:s kriterier nyhet, order,

struktur och volym; dvs. företagets KD. I anslutning till detta kan

komponenten analyseras med avseende på unika och gemensamma artiklar

samt operationstid.

Både i den externa och interna kostnadsredovisningen används

standardkostnader. Dessa fastställs "ett år i stöten" och utifrån denna ABC-

baserade information görs sedan differenskalkyler.

                                       
15 Fraktkostnaderna tas fram genom att man i kalkylmodellen har ett kilopris för frakt
från alla leverantörer. Detta kilopris överensstämmer bra med vad man betalar. I
kalkylsystemet är alla köpartiklar kopplade till leverantörer med ett leveransnummer
och alla köpartiklar har också en vikt angiven så att fraktkostnaden räknas ut och läggs
direkt som en kostnad för varje artikel.
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5.2.8 Ett kalkylexempel

Via ett exempel visas i det följande hur CMP går till väga vid allokeringen

av indirekta kostnader. Säg att vi har ett indirekt kst som heter 1300, dvs.

det servar produktionen. Vid intervju med en anställd, Petter, framkommer

att han delar sin tid mellan följande aktiviteter:

• Produktionsuppföljning 25% (av den totala arbetstiden)
• Kvalitet 20%
• ABC-kalkylering 20%
• Ledning 20%
• Utbildning 15%

Den intervjuade och intervjuaren diskuterar och analyserar tillsammans

arbetsuppgifterna. Under processen försöker de hänföra de olika

aktiviteterna till kostnadsdrivarna. Låt oss säga att man hänför aktiviteten

produktionsuppföljning för Petter med följande procentsatser till

kostnadsdrivarna:

• Struktur 45%
• Nyhet 35%
• Volym 15%
• Order 5%

Av Petters totala arbetstid vid kst 1300 lägger han alltså ner 25% på

produktionsuppföljning och av den tid han lägger ner på

produktionsuppföljning kan 45% hänföras till struktur. Sedan gör man

samma analys av Petters övriga arbetsuppgifter och kommer fram till en

total fördelning av Petters arbete på de fyra kostnadsdrivarna. Om man

anser att Petter representerar det totala arbetet på kst 1300 på ett

tillfredsställande vis gäller denna fördelning hela kostnadsstället. Om inte,

görs denna process om med ytterligare anställda. I det senare fallet

summeras kostnadsdrivarvolymerna för alla de som intervjuas på kst 1300

genom viktning för att ge den totala fördelningen på de fyra
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kostnadsdrivarna. Låt oss anta att den totala kostnadsdrivarfördelningen på

kst 1300 ser ut så här:

• Struktur 60%
• Nyhet 20%
• Volym 10%
• Order 10%

I budgetarbetet har man kvantifierat verksamheten på kst 1300 och fått

fram följande siffror:

Antagande
Timmar 400
Artnr (antal) 10
Nya artnr (antal) 4
Order (antal) 500

Budgeterad kostnad 1000000

Volym 60% 600000
Struktur 20% 200000
Nyhet 10% 100000
Order 10% 100000

Vi kan nu med dessa siffror räkna fram kostnadsdrivarnas påläggssatser vid

kst 1300:

Volym:
Kostnad klassad som volym/Totalt antal timmar på kst

600000 400 1500 per tim

Struktur:
Kostnad klassad som struktur/Totalt antal artnr på kst

200000 10 20000per artikel

Nyhet:
Kostnad klassad som nyhet/Totalt antal nya artnr på kst

100000 4 25000per ny artikel
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Order:
Kostnad klassad som order/Antal order

100000 500 200 per order

Vid tillverkningen av artikel Alfa servar kst 1300 de(t) direkta kst. Den

beräknade tid man väntas lägga ned på Alfa i kst 1300 är 10 timmar

(volym=10 h). Alfa har endast funnits i ett år och klassas därför som nyhet

(nyhet=1). För tillverkningen måste två specialkomponenter beställas hem

från två olika leverantörer (order=2). Artikel Alfa kommer följaktligen att

påföras följande indirekta kostnader från kst 1300:

Volym 10 timmar*1500 15000
Struktur 20000 per artikel 20000
Nyhet 25000 per ny artikel 25000
Order 2*200 400

Alfas indirekta kostnader summeras sedan med de direkta kostnaderna och

artikelns standardkostnad enligt ABC erhålls.

5.2.9 Val av kapacitetsnivå

Kapacitetsbedömning

För kapacitetsbedömningen används, som framkommit i exemplet,

budgeterade belopp; exempelvis för order (en KD) tar man budgeterat

belopp för perioden delat i beräknat antal order för perioden. Finns

överkapacitet vid budget i en aktivitet ökar detta

aktivitetsstandardkostnaden. Föreligger underbeläggning vid aktiviteter

efter en kalkylperiod klassas detta som kapacitetskostnad (kalkyldifferens).

ABC har inte underlättat kapacitetsbedömningen i de indirekta

kostnadsställena. Man betraktar inte alla kostnader som rörliga under en

kalkylperiod, vilket ABC-teorin till en början föreskrev (se t.ex. Cooper

1988a). Åsikten är dock att resonemanget att betrakta en större andel av
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kostnaderna som rörliga är rimligt och menar på att det skulle gå att plocka

ut mer information ur ABC-systemet och därigenom underlätta denna

bedömning. CMP har emellertid ännu inte jobbat med detta.

Kapacitetsmätning

Kapacitetsmätningen görs bland annat med hjälp av

sysselsättningsdifferens. Man ser om man ligger över eller under

normalnivå (normalnivå = 100%). Det är alltså samma princip som vid

traditionell kalkylering, men differensen beräknas med antal istället för

timmar. Nedan följer en närmare beskrivning av hur CMP går till väga vid

kapacitetsmätningen.

ABC-kalkylen på CMP ger pålägg för färdig artikel. I traditionell

kalkylering är det vanliga förfarandet att ge detta pålägg för antal

producerade timmar. Därför har man på CMP tagit fram ett nytt nyckeltal,

normalantalsgrad, istället för sysselsättningsgrad.16 Det anses att

normalantalsgraden på ett bättre sätt speglar kopplingen mellan TO-pålägg

och insats i produktionen. Nyckeltalet beräknas på följande vis:

Normalantalsgrad = Antal producerade artiklar/Normalantal

där normalantal beräknas genom att ta föregående års antal artiklar,

summera med innevarande årets, och kommande tre års, prognosvärde. För

att vidare klargöra resonemanget följer här ett fiktivt (och aningen

orealistiskt) exempel för en månads utfall:

                                       
16 Sysselsättningsgraden uttrycker relationen mellan den verkliga sysselsättningen och
den normala sysselsättningen mätt i timmar. Man talar om undernormal sysselsättning
då den verkliga sysselsättningen är under den normala och vice versa (Johansson &
Samuelson 1994).
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Utfall Budget
Pålägg, tkr 32000 28900
Normala timmar 30000 30000
Programtimmar 34000 42000
Sysselsättningsgrad, % 100(34'/30') = 113 100(42'/30') = 140

Normalt antal 400 400
Verkligt antal 520 450
Normalantalsgrad, % 100(520/400) = 130 100(450/400) = 112,5

Analyseras sysselsättningsgraden uppfattas utfallet som sämre än

prognosen (budgeten), då antalet timmar är lägre. Detta är dock en felaktig

slutsats då fler produkter har producerats till ett färre antal timmar, vilket är

vad normalantalsgraden visar. Detta syns också om påläggen studeras.

Dessa är på grund av ett större antal producerade artiklar högre än de

prognostiserade påläggen. Normalantalsgraden anses allmänt bland de

intervjuade ge en logisk bild av verksamheten och dess

kapacitetsutnyttjande.

5.2.10 Förändringar i CMP:s ABC

Den nya aktivitetsbaserade kalkylen fungerade inte smärtfritt vid ABC-

användningens inledning. För att försöka åtgärda de problem som uppstod i

och med införandet har CMP vid olika tillfällen genomfört följande

förändringar:

• Initialt gav ABC-kalkylen inget fast timpris. Detta utgjorde ett stort

orosmoment som en följd av att alla inarbetade tumregler försvann i

ett svep och inga nya fanns till hands. Nu har man dock tagit fram ett

nytt snittpris som kan användas för att göra schablonmässiga

överslagsberäkningar;

• En andel av kostnadsmassan återfördes till traditionell

kalkylmetodik, dvs. en större del av kostnadsmassan än vad den



56

ursprungliga ABC-modellen gav för handen kom åter att fördelas

med volym (tid) som fördelningsnyckel. Stora omkostnadsposter

(hyra, ränta, avskrivningar) antas vara drivna av hur mycket som

produceras;

• Mer utbildning ska på frivillig basis ges till de anställda för att öka

den allmänna förståelsen och bredda ABC-kompetensen. Behovet av

utbildning underskattades vid införandet av ABC.17

5.2.11 ABC:s effekt på de "mjuka" värdena

Medvetandenivån och intresset för ekonomisk information har generellt

sett ökat i organisationen. Detta gäller emellertid i mindre utsträckning på

operativ nivå, där ingen utbildning eller information har förts ut.

Ett problem som uppstod på tillverkande avdelningar var att man inte

trodde på siffrorna det nya systemet rapporterade. Exempelvis fick vissa

skruvar och muttrar kostnader som sågs som orimliga; upp till 1500 kr./st.

Detta fick till följd att motståndet mot ABC stundtals var stort. Att få

acceptans för de högre kostnaderna var inte lätt, men ABC-gruppen stod på

sig i denna diskussion och ansåg att exempelvis nya produkter borde bära

en högre kostnad.

Implementeringsprocessen upplevdes som svår och i en del fall

uppslitande. De faktorer som har ansetts vara viktiga för att lyckas med

ABC-implementeringen är att det finns en eldsjäl, förankring, utbildning

och att ledningen deltar i genomförandet.18 Vidare måste mål klargöras och

föras ut, vilket stundtals har upplevts som otillräckligt i CMP:s fall. Att

                                       
17 Enligt en respondent gavs ABC-utbildning under 1-1½ dag.
18 Detta stöds även av forskningsresultat (se t.ex. Anderson 1995 och Krumwiede 1998).
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göra omfattande intervjuer och hålla folk informerade om vad man gör är

andra viktiga faktorer, vilka båda bidrar till att öka delaktigheten.

Frågan om huruvida man ska fortsätta med ABC eller inte har varit uppe

till diskussion ett antal gånger. Exempelvis har det diskuterats om alla KD

utom volym ska tas bort, dvs. i riktning mot en mer traditionell kalkylering.

Man skulle i sådana fall fortsätta med intervjuer och kalkylsystemet i sig,

men i förenklad form. För kommande år minskas KD-antalet till två, vilket

kan ses som en kompromiss mellan ABC-motståndare och dess

förespråkare. "Vi är inte framme", svarade ett flertal respondenter. I

organisationen finns en önskan om att göra systemet mer lätthanterligt.

5.3 Budget

5.3.1 Budgetprocessen

Budgetprocessen i CMP pågår under en sexmånadersperiod. Den påbörjas

efter semestern och är normalt sett klar i början av december. Det

avgörande är att den är klar inför nyårsnatten, då man omvärderar hela

lagret i enlighet med de uppdaterade materialpriserna.

Marknadsplan och materialprisutveckling

Budgetprocessen inleds med att respektive säljbolag (t.ex. WLO och ART)

tar fram en marknadsplan för kommande period. Däri framgår bland annat

bolagens produktionsvolymer. CMP:s ekonomiavdelning får dessa

marknadsplaner tillhanda och vidarebefordrar dem till samtliga

avdelningar.

Materialpriser för kommande budgetperiod tas fram. En del priser är kända,

medan andra materialpriser baseras på prognoser. På materialsidan körs



58

materialprisutvecklingen in i MPS, där en tänkt standardkostnad per artikel

fastställs. Från MPS tankas informationen sedan in i Access (kalkylen).

Avdelningsbudget

Utifrån marknadsplanerna och materialpriserna startar avdelningarnas

budgetarbete. Det första som tas fram är antalet programtimmar som

planeras på de direkta enheterna inför kommande period (år). Med detta

som utgångspunkt härleds antalet direkta arbetare som krävs. De rörliga

kostnaderna anpassas följaktligen efter hur stor den budgeterade volymen

är.

Varje avdelningschef budgeterar för sin respektive avdelning med hjälp av

sina arbetsledare. Arbetsledarna budgeterar i sin tur för sina

kostnadsställen. I det här arbetet har de budgetansvariga ute på de olika

avdelningarna tillgång till en central stödfunktion, vilken bistår med

uppföljningsinformation. Budgetarbetet beskrivs som "traditionellt

förarbete". Vid budgetarbetet på avdelningsnivå utgörs den huvudsakliga

informationskällan av materialpriser, intervjuer och operationstider. Denna

information kopieras över från MPS, vilken sätts in i budgetmiljö där

förändringar registreras.

Total budget

Samtliga avdelningar lämnar in budget på antal anställda, programtimmar,

alla omkostnader inklusive kalkylmässig ränta (på lager och inventarier),

avskrivningar, investeringar, etc. för det kommande året. Avdelningarna

lämnar sedan in sin budget till ekonomiavdelningen i form av ett Excel-

dokument där alla konton och kostnadsställen har specificerats.
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Ekonomiavdelningen sammanställer budgeten för försäljning,

bokföringsmässiga avskrivningar och andra externa poster och den totala

budgeten fastställs. CMP:s totala budget är sedan föremål för förhandling

inom affärsområdet mellan CMP och dess ägare. Ägarna

(företagsledningen) vill ofta genomföra större rationaliseringar än vad

CMP anser sig klara av. När sedan budgeten har godkänts av ledningen förs

den över i kalkylen (Access).

Kalkylen i budgeten

Kalkylavdelningen har nu - i och med att ekonomiavdelningen har lagt in

budgeten i Access – tillgång till de TO- och MO-kostnader som ska ingå i

kalkylen. Där sammanställs kalkylen som ska gälla för budgetperioden. En

analys av omkostnadsbudgeten görs med intervjuunderlaget som grund.

Detta underlag görs för varje kst och man fördelar hela omkostnadsmassan

med hjälp av KD. TO- och MO-pålägget för nästa år per artikel och

kostnadsställe räknas fram för att därefter skickas tillbaka till

ekonomiavdelningen och föras över till MPS.

dL och dM fördelas direkt och utläses från operationslistorna; man kan

utläsa vad varje artikel har i direkt löne- respektive materialkostnad.

Fördelningen av omkostnader såsom underhåll och kapitalkostnad sker

utanför kalkylen.

5.3.2 Efterkalkylering

Efterkalkyler genomförs varje kvartal och informationen för både för- och

efterkalkyler ligger i MPS. Genom efterkalkylen stämmer man av

förkalkylernas riktighet. Uppföljningen av efterkalkylerna sker centralt.

Kalkyler görs även för kommande arbeten för att se på lönsamhet och

kostnad.
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5.3.3 Budgetuppföljning

Budgetuppföljningen görs månadsvis och målsättningen är att kostnaderna

ska gå ned från gång till gång. Över lag gör man inga justeringar utifrån

den information man erhåller genom budgetuppföljningen, men CMP anser

att det vore önskvärt att räkna ut struktur-, nyhets- och orderdifferenser.

Detta är en utvecklingspotential man är medveten om, men där man inte

har orkat ända fram.

5.3.4 Förändringar i CMP:s budget

Innan ABC skulle de indirekta kst sälja sina kostnader dels till de direkta

och dels till andra indirekta kst. De indirekta kst gjorde en budget på sina

beräknade kostnader för kommande period med förslag på det belopp och

den fördelning som skulle gälla för det "köpande" kst. De "köpande"

avdelningarna kunde sedan förhandla sig till en lägre summa eller kräva att

det säljande kst skulle minska sin budget totalt. När man sedan hade

kommit överens skedde fördelningen genom diverse fördelningsnycklar,

såsom antal anställda, antal tjänstemän, lokalyta, etc. på den "köpande"

avdelningen och utifrån denna fördelning togs en timkostnad för respektive

kst fram.

Efter införandet av ABC utgör inte timkostnaden längre en grundbult i

budget-, kalkyl- och redovisningsarbetet och följaktligen behövs inget fast

timpris.19 Nu sker fördelningen direkt mot artiklarna via KD. Detta medför

att CMP kan fördela även de indirekta kst mot artikeln utan omvägen över

de direkta kst. Det här har upplevts som en stor tidsbesparing av både

ekonomiavdelningen och de säljande indirekta kst. Däremot fanns det med
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den tidigare metoden en tydligare press för de indirekta kst att inte öka sina

kostnader år från år.

Förhandlingssituationen i budgetarbetet finns alltså kvar mellan CMP och

Volvoledningen, medan köpa-/säljaförhandlingen internt inom CMP har

eliminerats. Förhållandet mellan CMP och dess ägare har därmed inte

förändrats i och med ABC, men köpa-/säljaprocessen internt inom CMP

har blivit lättare tack vare ABC.

5.4 Redovisning

CMP:s produktredovisning baserar sig till fullo på M-planens logik (se

avsnitt 3.3.1) och redovisningen - som t.ex. KSV och varulagervärdering -

baseras på standardkostnader framtagna med ABC-systemet. Dock har man

i och med ABC-införandet fått genomföra vissa justeringar, vilka

presenteras nedan.

5.4.1 Förändringar i CMP:s redovisning

Påläggsredovisning

Förfarandet vid uppföljning och redovisning av påläggsintäkter förändrades

i och med införandet av ABC. Påläggsintäkterna var inte längre - som i det

tidigare systemet - beroende av timmar (tid), utan bestäms av de fyra

kostnadsdrivarna. I det ursprungliga ABC-systemet gick det inte att

analysera påläggsprognosen gentemot påläggsutfallet. Det var endast

möjligt att se till utfallet i timmar jämfört med prognostimmar och det

ansågs naturligt att pålägget skulle följa timmarna, vilket inte var fallet.

Därför utvecklades en prognos- och analysmodell för framräkning av

                                                                                                                  
19 Första punkten i 5.2.10 gäller timpris för överslagsberäkningar, medan det inte
behövs något fast timpris för omkostnadsfördelningen, vilket är det timpris som
diskuteras här.
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prognoser rörande TO-pålägg, timmar och antal producerade artiklar per

kst, verkstad, enhet, eller hela företaget. Det faktiska utfallet förs numera

över i modellen vid varje månadsslut, vilket gör det möjligt att analysera

eventuella artikel- och volymmixavvikelser vid avstämningen av påläggen

med redovisningen.

Kassationsredovisning

En annan förändring i redovisningen CMP tvingades genomföra var

redovisningen av kassationskostnader. Kassationerna redovisades innan

ABC till en snittkostnad av alla operationer på en artikel. Detta förfarande

förändrades i och med ABC-införandet. Arbetsledarna upplevde denna

förändring som omfattande, speciellt som de tappade möjligheten att

jämföra sina kassationskostnader med historiska värden och inte heller

längre hade möjligheten att jämföra sig (benchmarking) mot utomstående.

Emellertid fungerade inte ABC-systemets kassationsredovisning på ett

tillfredsställande vis så som det såg ut i dess inledningsskede, då samtliga

indirekta kostnader påfördes i början av produktionsprocessen. Detta gav

höga kassationskostnader. Om en produkt kasserades efter halva

tillverkningsprocessen bar den redan samtliga pålägg - alltså även sådana

kostnader som ännu ej hade uppstått. Numera görs en 50/50-fördelning

mellan den första och den sista operationen.

Differensredovisning

Som redan nämnts har man på CMP inte tagit fram någon metod för att

analysera de kalkyldifferenser som uppstår utifrån de fyra

kostnadsdrivarna. Istället redovisas en aggregerad differenspost för vardera

MO och TO där ingen indelning för struktur, nyhet, order eller volym görs.
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Denna kostnadsredovisning har inte orkats med, men anses kosta mer än

den smakar. All återrapportering från tillverkningen skulle i sådana fall

behöva ändras, vilket skulle vara ett omfattande och komplext arbete.

5.4.2 Övergång från kalkylmässigt till bokföringsmässigt resultat

CMP tar först fram det interna resultatet och därefter, för att komma fram

till det externa, minskas detaljeringsgraden. Förfarandet är i princip det vi

beskriver i kretsloppsmodellen och denna anpassning från internt till

externt resultat påverkades inte av ABC.

Man är av den meningen att CMP är relativt ensamt om att ha en ansats till

att använda ABC i redovisningen, dvs. aktivitetsbaserad redovisning

(ABA). I detta fall upplevs faktumet att man är det enda bolaget i VCE som

har infört ABC som problematiskt, då man inte har tillgång till något

nätverk.

5.4.3 CMP:s intäktssida

I ABC genereras intäkter med färdig artikel som grund, inte som med det

gamla systemet där timmar gav upphov till intäkt - ju fler timmar, desto

högre intäkt. Ett exempel på den snedvridning metoden att koppla intäkt till

timmar kan leda fram till beskrivs i diskussionen om normalantalsgrad

(avsnitt 5.2.9).

Som en följd av att CMP i första hand säljer inom den egna organisationen

används internpriser i hög utsträckning. Idag finns ingen enhetlig princip i

bolaget; en del debiterar för fullkostnad, medan andra endast debiterar sina

rörliga kostnader. Exempelvis gör produktutveckling mycket arbete för

externa Volvobolag (WLO och ART), vilket motiverar att de debiterar för

sin fulla kostnad. Däremot pågår för närvarande diskussioner om hur
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transferpriserna ska sättas. I dagsläget uppnår CMP full täckning, men gör

ingen förtjänst. Enhetlig princip blir troligen fullkostnad.

5.5 Ekonomisystemets samband

5.5.1 Samband mellan kalkyl och budget

Med ABC-kalkylen tar man fram standardkostnader och detta sker genom

budgeten enligt följande mönster:

• Budgeten färdigställs på alla konton och kst;

• Det bestäms vilka konton som inte ska ingå i produktkalkylen;20

• I kalkylen fördelar man ut kostnaderna med hjälp av KD.

Kopplingen mellan budget och kalkyl har således endast påverkats

marginellt. Att fördelningen sker med KD istället för tid (volym) har inte

förändrat denna koppling. Årskalkyler görs på samma sätt fast med fler

variabler än tidigare.

Standardkostnaderna utgör även basen på intäktssidan i budgetarbetet.

5.5.2 Samband mellan kalkyl/budget och redovisning

Ur kalkylen tas standardkostnaderna fram och man fördelar TO och MO på

de fyra KD. Denna information används sedan i all kostnadsredovisning.

CMP:s efterkalkylering och budgetuppföljning är inte längre beroende av

tid allena - vilket var fallet innan ABC - utan redovisas artikel för artikel på

ett kostnadsställe för att förstå varför utfall skiljer sig mot förkalkyl och

dessutom mot budget/prognos.

                                       
20 T.ex. ska övertalighet täckas av resultatet och ej ingå i kalkylen.
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Istället för att följa tid följer man nu alltså upp artiklar, vilket anses vara

effektivare då det är intäkten som styr och inte tiden.21 MPS ger

följaktligen pålägg baserade på färdiga artiklar. Dessa pålägg förs sedan

automatiskt över till bolagets ekonomisystem.

5.5.3 Systemtekniska aspekter på CMP:s ekonomisystem

MPS sköter all informationshantering från tillverkningen och har funnits i

företaget sedan 1970-talet. Informationsutbytet mellan CMP:s kalkylsystem

(ABC), ekonomisystem (SAP) och materialstyrningssystem (MPS) sker

dagligen; uppgifter från ABC tankas över i MPS, varefter informationen

från MPS förs över till företagets ekonomisystem.

Transaktioner i verkstaden genererar en post i MPS som motsvaras av en

ekonomisk post i SAP. Även den omvända informationsgången - dvs. från

SAP till MPS - för matchning av materialfakturor förekommer. Volym-,

order-, struktur- samt nyhetskostnad fastställs för de olika produkterna och

standardkostnader tas fram. Dessa kostnader går att följa ned till

komponentnivå och man kan se exakt vilka artiklar kostnaderna kommer

ifrån. ABC-systemet ger alltså möjligheten att analysera data per

komponent och artikel och tillåter kontinuerlig kostnadsuppföljning per

komponent. Uppgifterna överförs sedan till ekonomisystemet, där denna

uppdelning är intakt.

Emedan beslutsfattandet på CMP är decentraliserat använder hela fabriken

ABC-information. Det är snarare så att andra avdelningar än ekonomi i

                                       
21 Snarare är det ju så att lite tid torde vara ett tecken på effektivitet/produktivitet och
inte tvärt om, vilket delvis det tidigare systemet gav för handen.
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högre utsträckning använder uppgifterna ABC genererar, såsom

exempelvis konstruktion och produktion. Den erhållna kalkylinformationen

används för internprissättning, outsourcingbeslut, orderkalkylering, val av

tillverkningskvantiteter, kostnadskontroll, kostnadsreducering och som

beslutsstöd vid kapitalreduktioner. Däremot ligger inte ABC-informationen

till grund för prestationsutvärdering av personal.

5.5.4 Mot en ökad integrering – eller inte?

CMP:s olika informationssystem - löne-, MPS (med ABC), reseräknings-,

underhålls- och speditionssystem - existerar vid sidan av varandra utan

någon ambition att öka integreringen dem emellan. Däremot transporteras

data mellan systemen; framför allt mellan ABC, MPS och

ekonomisystemet SAP.

Nackdelen med att integrera systemen är att det är komplicerat. Därför har

detta ej gjorts fullt ut, t.ex. gällande kalkyldifferenser. Å andra sidan är

man av den meningen att man är relativt ensam om att använda ABC i

redovisningen, dvs. ABA. Även här upplevs faktumet att man är det enda

bolaget i VCE som har infört ABC som problematiskt, då man inte har

tillgång till något nätverk. Detta är dock något man har lärt sig att hantera.

Systemet är på plats och fungerar. En fördel med att integrera systemen är

att alla transaktioner registreras i ett sammanhängande system, nämligen

CMP:s MPS. Dock anser en respondent att det förs över för mycket

information till ekonomisystemet.
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6. Analys
I denna del av vår uppsats återknyter vi till vår frågeställning.

6.1 Överensstämmelse mellan teori och praktik

Vi finner det relevant att som en inledning av analysen diskutera i vilken

grad CMP:s ABCS överensstämmer med teorin. Vi anser att detta kan vara

av vikt, då en vidare diskussion av integreringsaspekten kräver ett kritiskt

förhållningssätt till huruvida de i ekonomisystemet ingående delarna färgas

av ett aktivitetstänkande. Detta ligger sedan till grund för vår diskussion

om ABC-integrering.

6.1.1 Är CMP:s kalkyl ABC?

De i kalkylen ingående omkostnaderna fördelas till fullo med grund i den

årliga aktivitetsanalysen som görs i samband med intervjuerna. Det här har

inneburit en grundläggande förändring i CMP:s kalkyllogik. Valet av KD

anses vara väl korrelerat till det som driver kostnaderna och ABC har

resulterat i en mer korrekt fördelning. Vidare uppdateras aktiviteterna och

KD på årlig basis. Däremot förespråkar teorin att samtliga omkostnader

fördelas med kalkylen, vilket inte är fallet i vårt fallföretag. AFFO ska

täckas av resultatet och fördelas inte. KD-antalet är begränsat och

tendensen är snarare att ytterligare reducera dessa. Antalet KD ligger långt

under det i svensk praxis förekommande på 6-8 stycken (Nehler 2000),

vilket i teorin anses kunna leda till en schablonmässig kostnadsfördelning.

Varken ansvarsfördelning eller prestationsutvärdering förekommer i

samband med aktivitetsfilosofin. Slutligen görs inte bestämningen av

kapacitetsnivå utifrån praktisk kapacitet som grund, vilket å andra sidan har

visat sig vara ovanligt i praktiken (Drury & Tayles 1998).
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Dessa avvikelser från ABC-litteraturen till trots anser vi att CMP använder

sig av ABC. Detta då det - som vi finner det - mest fundamentala elementet

i ABC-metodiken, aktivitetsanalysen, är väl förankrat i CMP:s kalkyl.

6.1.2 Är CMP:s budget ABB?

CMP använder sig inte av ABB;22 istället används en till stora delar

"traditionell" budgetmetod. Dock har ABC inneburit ett antal förändringar i

budgetförfarandet, vilka vi delvis tolkar som en ABB-betonad ansats.

Framför allt vill vi poängtera att CMP:s budget idag - som en följd av ABC

- innehåller en minskad omfattning av internt, taktiskt förhandlande; något

som också Dahlgren och Holmström (2000) påstår att ABB medför.

6.1.3 Är CMP:s redovisning ABA?

Redovisningen har förändrats till följd av ABC-införandet. Uppföljning av

påläggsintäkter sker utifrån artikelantal och inte (som tidigare) med timmar

som bas. I och med denna partiella anpassning till ABC har man tagit ett

steg i riktning mot aktivitetsbaserad redovisning. Dock är man medveten

om att detta arbete endast delvis genomförts, då aggregeringsnivån har

förblivit densamma.

6.2 Bör ABC integreras med ett företags övriga

ekonomisystem?

För att kunna besvara frågan om ABC bör integreras med ett företags

övriga ekonomisystem eller inte finner vi det på sin plats att diskutera de

för- och nackdelar CMP har upplevt som en följd av att ha infört och

integrerat ABC.

                                       
22 Detta har CMP emellertid aldrig hävdat.
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6.2.1 Fördelar

Artikelsamordning

Den viktigaste strategiska konsekvensen av ABC:s införande på CMP är,

enligt de intervjuade, den artikelsamordning som har kunnat genomdrivas.

Kalkylen ger gott beslutsstöd för denna artikelsamordning. Denna faktor

utgör även en av de största fördelarna med integreringen och fungerar som

stöd för det strategiska beslutsfattandet. Man får en potential för

kostnadssänkningar via en standardisering av komponenter och artiklar.

Denna möjlighet att artikelsamordna skulle vara mer begränsad om ABC

hade verkat som ett icke-integrerat system. Detta då ABC i det fallet

troligen inte hade gett samma helhetstäckande bild av företagets totala

produkt- och artikelflora. Att ha ett så informationsladdat sidoliggande

system, samtidigt som man har kvar en "traditionell kalkyl" för extern

redovisning, skulle troligen innebära än mer extraarbete och en än större

informationsöverbelastning. I och med integreringen finns den för

artikelsamordningen nödvändiga informationen tillgänglig och åtkomlig för

alla användare av kalkylen.

Mer rättvisande kalkyler

ABCS ger en mer rättvis kostnadsfördelning och fångar det kostnaderna

faktiskt beror på. Detta har man uppnått genom att bygga upp ett bra

system från grunden. Det gamla systemet subventionerade

lågvolymprodukter, vilket bekräftade vad man redan innan hade misstänkt.

Med ABC får dessa lågvolymprodukter bära en högre kostnad. Vidare

upplevdes faktumet att alla transaktioner registreras i ett sammanhängande

system, CMP:s MPS, som en fördel.
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Integreringen av ABC medförde att större vikt lades på att bygga upp ett

bra system. Detta hade troligtvis inte blivit effekten om man hade stannat

vid att ha två parallella kalkylsystem, eftersom man vid användning av

endast ett system inte kan stanna halvvägs utan måste täcka upp samtliga

kalkylbehov. Arbetet måste alltså göras grundligare i och med

integreringen. Denna omstrukturering av kalkylen behöver inte vara en

effekt av att integrera system (och än mindre av att integrera just ABC),

men har i CMP:s fall varit en motiverande faktor i detta arbete.

Effektivare budgetprocess

En annan fördel är att man genom ABC slipper köpa-/säljafördelningen i

budgeten. Med det gamla systemet skulle de indirekta kostnaderna "sälja

sig" och varje artikel fick ett pålägg. Nu sker denna fördelning automatiskt

i och med intervjuer (aktivitetsanalysen).

I detta hänseende har en av aktivitetskalkylens logik fått en direkt inverkan

på budgetprocessen. Hade ABC-användningen gjorts i ett sidoliggande

kalkylsystem hade denna förändring inte kommit per automatik.

Ökad kalkylmedvetenhet

Det har blivit en bredare diskussion i rationaliseringsarbetet. En fruktbar

kalkyldiskussion har dragits igång med ett ökat medvetande som följd.

En integrering medförde i CMP:s fall omfattande förändringar för de

berörda. Om en gammal, sidoliggande kalkylmetod hade kvarstått skulle

diskussionen endast ha berört en mindre grupp; i vårt fall CMP:s

produktkalkylerare.
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6.2.2 Nackdelar

Ökad komplexitet

Bland nackdelarna betonas systemets komplexitet och den enorma

datamängden. Den dåliga översikten gör det svårt att få grepp på om

kostnader går upp eller ned. I och med den ökade komplexitetsgraden ABC

medförde blev det svårare att göra förkalkyler och prognoser. Vidare

nämns svårigheten att förstå vad som händer mellan redovisning och

prognos. Som en följd av de ständiga förändringarna i

systemuppbyggnaden blir jämförelsen från år till år komplicerad - "som att

jämföra äpplen och päron", uppger en respondent.

Ett sidoliggande system skulle kunna göras mindre omfattande.

Följaktligen hade inte denna problematik uppstått och man hade redan

behärskat det gamla systemet. Att ha två sidoliggande system medför att

personalen kan lösa uppgifter i det gamla kalkylsystemet de anställda redan

kan hantera.23

Högt nyhetspålägg?

KD:n nyhet mötte ett stort motstånd. Detta bland annat då konstruktörerna

strävade efter att förbättra produktionsprocesserna, exempelvis genom

lägre materialkostnader och kortare genomloppstider. Dessa innovationer

bestraffades dock i och med det nyhetspålägg som ålades dem. Istället för

att leda till en lägre produktionskostnad visade ABC en högre kostnad.

                                       
23 Huruvida detta är bra ur t.ex. inlärningshänseende kan ifrågasättas. Personalen kan av
bekvämlighetsskäl hålla sig till det gamla systemet, vilket kan medföra problem när
ABC-kalkylen ska användas.
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Som en följd av att en stor del av intäkts- och kostnadssidan är kopplad till

ABC får ovanstående aspekt vittgående konsekvenser. Hade man

emellertid haft ett system vid sidan om hade man kunnat fästa mindre

uppmärksamhet på denna, kanske väl hårda, bestraffning av nya artiklar

och priser som uppfattades som orimliga.

Dyrt system

Systemet har varit väldigt dyrt att införa. CMP har inte självt räknat på hur

mycket ABC har kostat att införa, men ett flertal respondenter menar att om

man hade känt till i förväg vad systemet skulle kosta hade det varit

tveksamt om man hade infört det.

Ett sidoliggande system hade kunnat konstrueras till en lägre kostnad, då

man inte behöver gå in och "störa" det redan fungerande systemet. CMP

har vid ett par tillfällen varit tvunget att genomdriva dyra systemtekniska

förändringar.

6.2.3 Resultatets generaliserbarhet

Sammanfattningsvis vill vi hävda att många av de problem som uppstod

inte berodde på bristande logik i ABC-konceptet, utan snarare var en följd

av systemproblematik. Detta gäller dock inte den stora

informationsmängden och känslan av ohanterlighet denna kan ge, då ett

ekonomisystem med en hög grad av integrering med nödvändighet måste

kunna hantera en stor mängd information.

Cooper och Kaplans (1999) rekommendation att inte gå direkt från Steg II

till IV ser ut att vara högst rimlig i CMP:s fall. Hade man försökt att införa

ABC som företagsstandard i ett tidigare skede hade systemproblematiken

troligtvis blivit än större, då ju projektansvariga i detta skede skulle ha haft
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mindre kunnande och förståelse för ABC och ABC-problematiken på

CMP.

Trots att CMP kan klassificeras som ett ”ABC-lämpligt” företag (se t.ex.

avsnitt 5.1.1 och 5.2.1) är man inte helt på det klara med om ABC har varit

värt att införa. Relaterat till detta ämne är de faktorer som enligt våra

respondenter har underlättat införandet av ABC. Företagsledningen har

stött projektet och det har funnits en engagerad eldsjäl. Vidare har många

timmar spenderats på att bygga upp ett starkt system. Dessa faktorer till

trots har ABC-införandet bitvis upplevts som mycket svårt och frågan om

huruvida CMP ska fortgå med ABC eller inte har dryftats vid ett upprepat

antal tillfällen.

CMP:s omdöme är att ABC i stort sett har löst de kalkylproblem det var

adresserat att lösa och samspelet mellan ABC och det övriga

ekonomisystemets delar fungerar bra. Det råder enighet bland våra

respondenter om att man gör bättre kalkyler med ABC, men att väga de

kostnader som har uppstått mot de fördelar man har erhållit klarar varken

CMP eller - ännu mindre - vi av att göra på ett trovärdigt sätt.

Den generella slutledning vi drar av ovanstående förhållanden är att ett

företag som vill ge sig i kast med att införa ABC grundligt måste ha

granskat att behovet verkligen finns. När man har tagit detta beslut bör,

enligt vårt och Cooper och Kaplans (1999) förmenande, ABC först prövas

fristående. Först därefter kan integrering överhuvudtaget komma på fråga

och då måste ytterst stor vikt läggas vid systemets tekniska och logiska

uppbyggnad. Den kritik som har åberopats i samband med ABC (se avsnitt
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3.1.5), exempelvis att metoden är krånglig och att uppdateringen av

aktiviteter och KD är kostsam (Nehler 2000), finner stöd i vår studie.

6.3 Anpassar man ekonomisystemet efter ABC?

CMP:s kostnadsställestruktur och kontoplan har förblivit desamma. Det är

mer sättet att analysera kostnaderna som har förändrats. Med det gamla

systemet slogs kostnaderna ut på timmar, medan man nu analyserar

kostnaderna bland annat med hjälp av intervjuer. Ansvarsstrukturen har

också förblivit densamma och aktivitetsansvar har inte tilldelats. Emellertid

har både budget och redovisning genomgått förändringar till följd av ABC.

Detta förfarande överensstämmer till viss del med det Alnestig och

Segerstedt (1998) rekommenderar; ABC bör anpassas efter det existerande

systemet och inlemmas med befintlig kostnadsställesstruktur. På så vis har

man i princip behållit det rapporteringsförfarande som fanns i det

traditionella redovisningssystemet och som överensstämde med

kretsloppsmodellen. Detta har dock inte kunnat göras utan att lämna de

övriga delarna oberörda. Vi hävdar att följa endera Cooper och Kaplans

(1999) linje att anpassa övriga delar efter ABC eller Alnestig och

Segerstedts rekommendation inte är applicerbar på CMP:s förfarande.

Hade den sistnämnda rekommendationen tillämpats hade CMP löpt risken

att få ett något "haltande" system där kalkylinformationen endast marginellt

hade förändrats. Kalkylen hade troligen inte blivit mycket bättre, då inga

större förändringar - även om dessa hade varit av godo – hade medgivits.

Att välja den förra rekommendationen (Cooper och Kaplans) hade draget

till sin spets - och under olyckliga omständigheter - kunnat hota hela

företagets existens. Redan med det kompromissförfarande CMP har
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genomdrivit har omfattande kostnader åsamkats och införandet orsakade i

inledningsskedet en stundtals stor förvirring i organisationen. Att därifrån

göra denna anpassning än mer omfattande - genom t.ex.

kalkyldifferensredovisningen - hade kostat långt mycket mer. Följaktligen

vill vi hävda att Samuelsons (1985) linje att förändringar i en del av

systemet måste åtföljas av justering i de andra delarna är att föredra (se

avsnitt 3.4.2).

6.3.1 Resultatets generaliserbarhet

Utifrån ovanstående resonemang anser vi att man generellt kan säga att

ingen av de två rekommendationerna bör renodlas. Cooper och Kaplans

(1999) utformning riskerar att bli ekonomiskt och organisatoriskt ohållbar.

Detta skulle endast tillåta finansiellt starka företag att i total utsträckning

uppnå Steg IV. Frågan är om ens dessa företag skulle vara intresserade av

att investera de betydande belopp som skulle åtgå i denna process. Å andra

sidan skulle Alnestig och Segerstedts (1998) integrationsform troligen

resultera i en "urvattnad" kalkylmodell.

6.4 Graden av integrering med övriga system

Målet med CMP:s produktredovisning är att skaffa information om de

produkter man producerar. Denna redovisningsinformation används sedan

som underlag för bland annat budgetuppföljning, produktkalkyler och

prissättning. CMP:s redovisningssystem ger alltså ett i hög grad integrerat

ekonomisystem i överensstämmelse med figur 1. Detta åskådliggörs i det

följande:

• Standardkostnader tas i kalkyl fram utifrån de budgeterade värdena.

Budget- och kalkylsamspelet fungerar i princip på samma vis som

det gjorde innan ABC. Budgeten ligger till grund för att räkna ut TO-

och MO-påläggen i kalkylen och de budgeterade kostnaderna
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fördelas på kostnadsdrivarna. Tillvägagångssättet vid

budgeteringsprocessen har förändrats, men inte relationen mellan

budget och kalkyl;

• Vid efterkalkylering och budgetuppföljning följs ABC-

standardkostnaderna upp med utfallet. Budgetuppföljningen har inte

modifierats som följd av ABC. Däremot har ABC förändrat

fördelningen av omkostnaderna mot produkterna;

• Standardkostnader från ABC-kalkylen används i redovisningen för

såväl kostnad sålda varor som lagervärdering.

De olika differenserna rapporteras enligt kretsloppsmodellens mönster och

kopplingen mellan den interna och externa redovisningen har inte

förändrats. Differenserna rapporteras dock på aggregerad nivå för de fyra

kostnadsdrivarna, vilket försvårar en analys av vad variationer kommer an

på och omöjliggör en närmare studie av respektive faktors inverkan på

avvikelsen från standard. Eventuella påverkbara faktorer kan som följd av

detta inte identifieras och upphovet till avvikelserna riskerar att förbli

okänt.

ABC är alltså, enligt vår mening, integrerat med det övriga

ekonomisystemet i CMP, men ABC som det ser ut i vårt fallföretag är -

som vi har visat - inte fullt utvecklat i enlighet med det teorin förespråkar.

6.4.1 Resultatets generaliserbarhet

Trots att vår studie baserar sig på endast ett fallföretag kan CMP:s

förfarande vid implementeringen av dess ABCS ändå vara av generellt

intresse. Exempelvis kan de anpassningar som har fått göras för att få ett

fungerande ABCS ge riktlinjer och fungera som ett instruktivt exempel för
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företag som överväger att integrera sitt ABC med ekonomisystemet.

Dessutom bygger CMP:s ABC på SAM-modellen, vilken till viss del är

standardiserad och har en stor spridning.

Enligt Cooper och Kaplans (1999) modell har CMP drag av ett Steg IV-

system. Man har inte dubbla kalkylsystem, varför användningen - med

Dahlgren m.fl. (1999) och Pohlens (1996) terminologi - kan klassificeras

som integrerad - något man också hävdar på CMP. I Pohlens

integrationssteg är informationsutbytet och kommunikationen mellan

ekonomisystemets delar (och andra system) grundläggande, vilket är fallet i

CMP.

Sammanfattningsvis kan sägas att de i referensramen citerade modellerna i

mångt och mycket går att applicera på integreringen av ABC på CMP.

Dock kan t.ex. Cooper och Kaplans (1999) modell enligt vår uppfattning -

trots sitt vida omfång - kritiseras för att vara generell och översiktlig, då

den egentligen inte ger några klara, mer ingående riktlinjer om hur man ska

gå till väga för att komma till Steg IV.
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7. Slutsats
Med detta arbete ville vi belysa ett välutvecklat ABCS för att utifrån detta

undersöka integeringsgraden med budget och redovisning. Resultatet skulle

sedan leda fram till en diskussion om generella möjligheter att skapa ett

integrerat ABC- och ekonomisystem.

Vårt fallföretag har uppnått en hög grad av integration mellan ABC och det

övriga ekonomisystemet. För att uppnå denna höga integreringsgrad har

vårt företag gjort vad som i det följande sammanfattas.

Integration är i grunden densamma som den i ett traditionellt

ekonomisystem, där relationerna mellan systemets olika komponenter är

oförändrade. Däremot sker uppföljningen av påläggsintäkter på grundval av

antal istället för timmar. Här finner vi den mest omfattande förändringen i

redovisningsförfarandet som en följd av ABC-integrationen.

Samspelet mellan budget och kalkyl sker efter ett traditionellt mönster, där

standarden ges av budgeterade värden. Budgetprocessen har dock

förändrats på så vis att omkostnaderna inte längre behöver säljas genom en

förhandlingsprocess, utan fördelas direkt på produkterna via KD. Vi hade

vid studiens början föreställningen att ett välintegrerat ABC skulle innebära

en mer aktivitetsbetonad budgetering. Att det inte behöver vara fallet tycker

vi framkommer i resultatet av vår undersökning.

CMP har lämnat kostnadsställestrukturen och kontoplanen oförändrad och

ingen ansats till att förändra dessa upplägg efter aktiviteter har funnits.
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Både ABC och det övriga ekonomisystemet har alltså anpassats för att få

delarna att samverka på ett tillfredsställande sätt.

Detta kompromissförfarande ser vi som en gångbar metod för ABC-

integrering på andra tillverkande företag inom verkstadsindustrin. De

anpassningar CMP har genomfört kan ge riktlinjer om de förändringar ett

företag som vill skapa ett integrerat ekonomisystem med ABC kan behöva

göra. Redan denna generalisering finner vi djärv, med tanke på att vår

studie endast omfattar ett fallföretag. Det som i CMP:s fall har varit en

gångbar metod för ABC-integrering kan dock inte ses som en

standardlösning, då den avgörande faktorn är det enskilda företagets interna

och externa förutsättningar.

En ökad integration skulle i CMP:s fall kunna erhållas om ytterligare steg i

riktning mot aktivitetsbaserad budgetering togs. Därigenom skulle

kontaktytan mellan kalkyl och budget förstärkas och informationslänken

mellan ABC och budget utökas (jämför Dahlgren & Holmström 2000) i

och med att aktivitetslogiken får större spridning. Den vid ett flertal

tillfällen nämnda kalkyldifferensredovisningen skulle också verka

förstärkande på integreringsaspekten.

De främsta hindren att nå en hög grad av integration mellan

ekonomisystemets olika delar är, som vi ser det, de höga kostnaderna och

systemets komplexitet. Samtidigt som en ABC-integration genomförs

måste företagets ekonomisystem fungera för den dagliga verksamheten.

Systemet kan inte stängas ned under en längre period, vilket ställer såväl

resurs- som systemtekniksmässiga krav.
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Arbetet med ABC-integreringen har varit omfattande - både vad gäller

kostnader och arbetsinsatser. De erhållna fördelarna är förvisso många,

men CMP är inte på det klara med huruvida dessa uppväger nackdelarna.

Det bör å det allvarligaste poängteras att integrering av ABC inte är något

för ”ångestaverta” individer. De eventuella ekonomiska vinsterna med en

"bättre" kalkyl kommer vare sig automatiskt eller nära i tiden. Läsaren bör

notera att valet av kalkylmetod i sig inte förändrar kostnadsmassans storlek,

utan endast dess fördelning.

Avslutningsvis vill vi understryka att ABC har lett till en bättre kalkyl och

löst många av CMP:s kalkylproblem, utan att för den delen störa samspelet

mellan redovisning, budget och kalkyl. Däremot tror vi inte att den

aktivitetsbaserade logiken är det enda sättet att uppnå denna förbättring.

Exempelvis kan man tänka sig att man kunde ha utgått från den befintliga

kalkylen och förbättrat denna; t.ex. genom att öka antalet

fördelningsnycklar. En sämre kalkyl (men "tillräckligt" bra för att uppfylla

CMP:s behov) till en lägre kostnad hade förmodligen blivit resultatet. Ställt

i relation till de belopp CMP har investerat i aktivitetskalkylen och dess

integration ställer vi oss undrande till om ABC-kalkylen på CMP har varit

värd sitt pris.

Vi tror att CMP hade haft större nytta av sin ABC-kalkyl om bolaget i

högre grad hade sålt mot den externa marknaden. Detta hävdar vi då CMP,

i mån av att vara en internsäljande organisation, inte har möjligheten att

välja kunder efter lönsamhet. I detta fall hade kalkylen kunnat användas till

att styra tillverkningen och försäljningen mot de för CMP mest lönsamma

produkterna och kunderna.
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7.1 Förslag till fortsatta studier

Under den period vi har författat denna uppsats har många intressanta

frågor uppkommit. Dessa frågor har vi på grund av tidsmässiga

begränsningar inte kunnat behandla i denna magisteruppsats, men som

skulle kunna belysas i framtida undersökningar. En intressant frågeställning

som väckts hos oss är redovisningens roll, emedan vårt fokus i studien av

ekonomisystemet har legat på kalkylen. Dessutom är ABA ett föga

utforskat område där en, oss veterligen, teoretisk uppbyggnad saknas.

Vidare skulle det vara av intresse att studera ABC:s integrering ur ett

implementeringsperspektiv. Detta har till viss del redan gjorts (ex.

Anderson 1995; Krumwiede 1998), men dessa är inte ABC-specifika utan

har en mer allmänt hållen orientering. Vad som kan klassas som en lyckad

ABC-implementering har berörts av Bjørnenak (1997) och Malmi (1997),

men vi anser att det finns mer att hämta på detta område.

Relaterat till vårt fallföretag vore en uppföljande studie av vad som händer

med ABC i en organisation i ett längre perspektiv lärorik. Kommer ABC

överhuvudtaget att finnas kvar i bolaget?
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Bilaga 1 - Intervjuguider VCECMP

Per Alm
Beskrivning
1. Beskriv din befattning på VCECMP! Hur länge har du jobbat på VCECMP?

Tekniskt innehåll och ABC-systemets uppbyggnad
2. Har ABC underlättat bedömningen av hur stor kapacitet som krävs i de indirekta kostnadsställena?
3. Är uppdateringen av kostnadsdrivarvolymerna i ert ABC-system problematisk?
4. Använder ni er av standardkostnader under en kalkylperiod i ert ABC-system?

Övergripande innehåll och konsekvenser
5. Anser ni att ert kalkylsystem ger en rättvisande kostnadsfördelning? Vad kunde fungera bättre? Vad

är problematiskt?
6. Vad används den information ni får fram vid efterkalkyler och budgetuppföljning till? Vilka

justeringar leder det till?
7. Används kalkyler för strategiskt beslutsfattande i VCECMP?
8. Används kalkyler för övrigt beslutsfattande i VCECMP?
9. Av de användningsområden ni inte använder ABC till, är det något ni har tänkt att pröva/ har provat

med mindre lyckat resultat?
10. Vilka fördelar ser ni med ert ABC-system?
11. Vilka nackdelar ser ni med ert ABC-system? Huvudsakliga problem?
12. Upplever ni att det är några problem med att uppdatera ABC-systemet i dess helhet? Vad är svårt?
13. Vad anser ni om värdet av ABC-information i VCECMP?
14. Vilka effekter anser ni att ABC har fått för personalen på VCECMP?
15. Vilka huvudsakliga kalkylproblem fanns innan införandet av ABC, dvs. vad var huvudsakliga

faktorn/-erna som fick er att besluta er för att prova ABC?
16.  Löste ABC de kalkylproblemen det var adresserat att lösa? (Se föregående fråga!)

Integrering
17. I vilken utsträckning använder VCECMP ABC?
18. Är VCECMP:s olika informationssystem till stor del integrerade med varandra?
• Vilket system gör vad? Hur fungerar det? Beskrivning!
• Vad är problematiskt med att ha dubbla system?
• Är det motiverat att ha dubbla system?
19. Har ni planer på att öka graden av integration mellan systemen?
20. Har det varit komplicerat att integrera ABC med ekonomisystemet? Varför/varför inte?
21. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att integrera systemen?
22. Inom vilka områden använder VCECMP ABC-konceptet?
23. Om Activity Based Accounting (ABA) används, hur går det till? Koppling till externredovisningen?

Hur?
24. Använder andra avdelningar än ekonomiavdelningen ABC-information?
25. I vilken grad liknar den nya aktivitetsstrukturen den gamla kostnadsställestrukturen?
• Om inte, är det en källa till bekymmer?
• Har ni aktivitetsansvariga? Om inte, är det en källa till bekymmer?
26. Baseras värdering av varulager och PIA på information från ert ABC-system när ni upprättar den

externa redovisningen?

Implementering
27. Varför valde ni att implementera ABC?
28. När började ni implementera ABC?
• Beskrivning av implementeringsprocessen!
• Problem som uppstod. Vad kunde har gjorts bättre?
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29. Vilka effekter på verksamheten har införandet av ABC fått i VCECMP?
30. Vilka faktorer anser du vara viktiga för att lyckas med implementeringen av ABC?
31. Har det varit värt att implementera ABC? Varför/varför inte?
32. Har ABC bidragit till ökad lönsamhet? Hur/varför inte?

Hans Rosdahl
Beskrivning
1. Beskriv din befattning på VCECMP! Hur länge har du jobbat på VCECMP?

Tekniskt innehåll och ABC-systemets uppbyggnad
2. Hur stor andel av VCECMP:s totala kostnadsmassa är indirekt respektive indirekt? Hur stor andel

utgörs av direkt lön?
3. I vilken grad:
• tillverkar VCECMP standardiserade produkter
• har ni en automatiserad tillverkningsprocess
• stor spridning i komplexitet (produkterna kräver olika mycket produktionsteknik, konstruktion,

teknisk komplexitet)
• stor volymspridning (stora/små kvantiteter)
• spridning i storlek (fysisk storlek på produkter)?
4. Skiljer sig kunderna åt med avseende på storlek och hur pass lönsamma de är?
5. Hur många kostnadsställen är ert ekonomisystem uppbyggt av?
6. Hur många kalkylerade och prissatta produkter (antal artikelnummer) säljer VCECMP?
7. Hur många aktiva kunder har VCECMP?
8. Antal aktiviteter, kostnadsdrivare, kalkylobjekt, resursdrivare?
9. Vilka typer av kostnadsdrivare har ni på VCECMP?
10. Hur väljer ni era kostnadsdrivare?
11. Hur pass stor del av aktivitetskostnaderna har tydlig kausalitet sett till det som ska fördelas?
12. Har ABC underlättat bedömningen av hur stor kapacitet som krävs i de indirekta kostnadsställena?
13. Hur ofta uppdaterar ni kostnadsdrivarvolymerna i ert ABC-system?
• Är denna uppdatering problematisk?
14. Hur ofta uppdaterar ni aktivitetskostnaderna i ert ABC-system?
15. Använder ni er av standardkostnader under en kalkylperiod i ert ABC-system?
16. Om ni har överkapacitet vid budget i en aktivitet, hur hanterar ni detta?
17. Om ni har underbeläggning av aktiviteter efter en kalkylperiod, hur hanterar ni detta?

Övergripande innehåll och konsekvenser
18. Kan ni med dagens ekonomisystem beräkna lönsamhet per produkt/kund på ett tillfredsställande sätt?

(Med ekonomisystem menas aktiviteter relaterade till budget, kalkylering och redovisning.)
19. Anser ni att ert kalkylsystem ger en rättvisande kostnadsfördelning? Vad kunde fungera bättre? Vad

är problematiskt?
20. Upprättar ni regelbundet efterkalkyler för att stämma av hur bra era förkalkyler är?
21. Hur stor vikt läggs vid budgetuppföljning på VCECMP?
22. Vad används den information ni får fram vid efterkalkyler och budgetuppföljning till? Vilka

justeringar leder det till?
23. Används kalkyler för strategiskt beslutsfattande i VCECMP?
24. Används kalkyler för övrigt beslutsfattande i VCECMP?
25. Vilka fler användningsområden har ert ABC-system?
26. Av de användningsområden ni inte använder ABC till, är det något ni har tänkt att pröva/ har provat

med mindre lyckat resultat?
27. Vilka fördelar ser ni med ert ABC-system?
28. Vilka nackdelar ser ni med ert ABC-system? Huvudsakliga problem?
29. Upplever ni att det är några problem med att uppdatera ABC-systemet i dess helhet? Vad är svårt?
30. Vad anser ni om värdet av ABC-information i VCECMP?
31. Vilka effekter anser ni att ABC har fått för personalen på VCECMP?
32. Vilka huvudsakliga kalkylproblem fanns innan införandet av ABC, dvs. vad var huvudsakliga

faktorn/-erna som fick er att besluta er för att prova ABC?
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33.  Löste ABC de kalkylproblemen det var adresserat att lösa? (Se föregående fråga!)

Integrering
34. I vilken utsträckning använder VCECMP ABC?
35. Är VCECMP:s olika informationssystem till stor del integrerade med varandra?
• Vilket system gör vad? Hur fungerar det? Beskrivning!
• Vad är problematiskt med att ha dubbla system?
• Är det motiverat att ha dubbla system?
36. Har ni planer på att öka graden av integration mellan systemen?
37. Har det varit komplicerat att integrera ABC med ekonomisystemet?
38. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att integrera systemen?
39. Inom vilka områden använder VCECMP ABC-konceptet?
40. Om Activity Based Accounting (ABA) används, hur går det till? Koppling till externredovisningen?

Hur?
41. Använder andra avdelningar än ekonomiavdelningen ABC-information?
42. Vilka managementtekniker använder ni er av (t.ex. JIT, TQM, BPR, BSC, etc.)? Interagerar dessa

system med ABC? (Informationsutbyte, synergier, påverkan sinsemellan.)
43. I vilken grad liknar den nya aktivitetsstrukturen den gamla kostnadsställestrukturen?
• Om inte, är det en källa till bekymmer?
• Har ni aktivitetsansvariga? Om inte, är det en källa till bekymmer?
44. Baseras värdering av varulager och PIA på information från ert ABC-system när ni upprättar den

externa redovisningen?

Implementering
45. Varför valde ni att implementera ABC?
46. När började ni implementera ABC?
• Beskrivning av implementeringsprocessen!
• Problem som uppstod. Vad kunde har gjorts bättre?
• Vilken/-a funktion/-er har deltagit mest i ABC-implementeringen? Olika vid olika

implementeringsstadier?
47. Vilken typ av utbildning erhölls? Var den tillräcklig?
48. Vilka effekter på verksamheten har införandet av ABC fått i VCECMP?
49. Vilka faktorer anser du vara viktiga för att lyckas med implementeringen av ABC?
50. Har det varit värt att implementera ABC? Varför/varför inte?
51. Har ABC bidragit till ökad lönsamhet? Hur/varför inte?

Karl Holmqvist, Magnus Karlsson och Arvid Laigar
1. Beskriv din befattning på VCECMP! Vad gör du? Vad/vilka ansvarar du för? Hur länge har du jobbat

på VCECMP?
2. Hur används kalkylinformation i ditt arbete?
a) Används den i stor utsträckning?
b) Styr den i hög grad ditt arbete?
3. Vilka svårigheter medför användandet av kalkylinformation sett till ditt arbete?
a) Vad upplever du som komplicerat?
b) Är kalkylinformationen begriplig?
4. Finns den kalkylinformation du behöver i ditt arbete lätt tillgänglig när du behöver den?
5. "Tror du på siffrorna", dvs. tycker du att de på ett sanningsenligt vis speglar de egentliga

kostnaderna?
6. Jämfört med det tidigare kalkylsystemet (innan ABC), vad har blivit bättre/sämre sett till dina

arbetsuppgifter?
a) Tror/trodde du mer på de siffror det gamla systemet gav?
b) Tycker du att ABC-informationen är mer lättbegriplig?
7. Anser du att systemet i sin nuvarande form är helt tillfredsställande, eller ser du någon

förbättringspotential? Vilka förbättringspotentialer ser du och varför?
8. Vilken är din roll i budgetarbetet? Vad gör din avdelning? Vilken information samlar ni in för

budgetarbetet?
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9. Vilken är din roll vid budgetuppföljningen? Vilken typ av uppföljning görs?
10. Hur gör ni uppföljning av aktiviteterna? Vilken är din roll i det arbetet?
11. Vid införandet av ABC, tycker du att ni fick tillräcklig utbildning i ABC?

Vilka faktorer anser du vara nödvändiga för en lyckad ABC-implementering?
12. Hur gick implementeringen av ABC till (i vilken ordning infördes olika delar)?
13. Har ABC lett eller leder ABC till förbättringar av tillverkningsprocessen?
14. Anser du att feedbacken ni får gällande exempelvis produktionseffektivitet och rationaliseringar i

produktionsprocessen är tillfredsställande?
Är kommunikationen klar och tydlig?

15.  Underlättar ABC ett mer processuellt tänkande i organisationen/er avdelning? (Ger ABC ett större
helhetstänkande; "från råvara till färdig produkt"?)

16. Underlättar ABC identifieringen av icke-värdeskapande aktiviteter (identifiering av
aktiviteter/arbetsuppgifter/processer som är "onödiga")?

17. Har ni på er avdelning möjlighet att utvärdera era egna aktivitetskostnader? (Kan ni påverka de
rationaliseringar som görs eller sker det centralt?)

18. Hur fungerar MPS? (Översiktlig beskrivning, eventuell integrationsaspekt.)

Anders Kropp
Beskrivning
1. Beskriv din befattning på VCECMP! Vad gör du? Vad/vilka ansvarar du för? Hur länge har du jobbat

på VCECMP?

Tekniskt innehåll och ABC-systemets uppbyggnad
2. Vad har VCECMP för organisationsstuktur?
3. Hur många kostnadsställen är ert ekonomisystem uppbyggt av?
4. Har ABC-kalkylen samma fördelningsproblem som självkostnadskalkylen?
5. Hur många arbetsuppgifter (aktiviteter) kan ett kostnadsställe vara uppdelat i? Vad är maximalt,

minimalt och normalt antal arbetsuppgifter per kostnadsställe?
6. Hur går kalkyleringen till med ABC? (Kalkylstruktur?)
7. Hur går budgetering till med ABC?
8. Hur går redovisning till med ABC?
9. Hur ser relationen mellan budgetering, kalkylering och redovisning med ert ABC-system ut? Hur

förser de varandra med information?
10. Hur ser relationen mellan ekonomisystemet och MPS ut? Hur ofta sker informationsutbyte mellan

dessa två?
11. Hur beräknas påläggssatserna för kostnadsdrivarna (normalvolym, dvs. genomsnittlig aktivitetsnivå

under ett antal år; budgeterad, årlig aktivitetsnivå; maximal praktisk aktivitetsnivå)?
12. Mäter VCECMP kostnad för outnyttjad kapacitet?
13. Mäter ni sysselsättningsgrad och i sådana fall hur?
14. Hur görs kapacitetsbedömningen i indirekta kostnadsställen med ert ABC-system?
15. Hur går ni till väga om en aktivitet (arbetsuppgift) hamnar mittemellan två enheter?

Övergripande innehåll och konsekvenser
16. Möjliggör ABC identifieringen av värdeskapande/icke värdeskapande aktiviteter?
17. Vilka huvudsakliga kalkylproblem fanns innan införandet av ABC, dvs. vad var huvudsakliga

faktorn/-erna som fick er att besluta er för att prova ABC?
18.  Löste ABC de kalkylproblem det var adresserat att lösa? (Se föregående fråga!)

Integrering
19. I vilken utsträckning använder VCECMP ABC?
20. Är VCECMP:s olika informationssystem till stor del integrerade med varandra?
21. Har det varit komplicerat att integrera ABC med ekonomisystemet?
22. Vad ser ni för nackdelar med att integrera systemen?

Implementering
23. Varför valde ni att implementera ABC?
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24. Beskrivning av implementeringsprocessen! Gjordes allt på en gång, dvs. infördes alla delar samtidigt
- ABC, ABA, etc.? Ungefärligt tidsschema?

25. Vilken/-a funktion/-er har deltagit mest i ABC-implementeringen? Olika vid olika
implementeringsstadier?

26. Vilka faktorer anser du vara viktiga för att lyckas med implementeringen av ABC?
Har det varit värt att implementera ABC? Varför/varför inte?

Bilaga 2 – e-postala intervjuer

Per Alm
1 Redovisas påläggsdifferenserna för kostnadsdrivarna agregerat (fördelade på MO och TO)?
2 Förändrades er kontoplan på något vis i och med införandet av ABC? Skulle ABC kunna motivera en

sådan förändring?
3 Fick någon annan del eller förfarande i redovisningen (intern och extern) på något vis anpassas eller

förändras då ABC infördes?
4 Hur görs övergången från den interna till den externa redovisningen i CMP (från kalkylmässigt till

bokföringsmässigt resultat)? Påverkades denna på något vis med ABC?
5 Vid den förra intervjun sade du att ABC medförde att det blev svårt att förstå vad som händer mellan

redovisning och prognos; skulle du kunna utveckla detta?
6 Påverkades kopplingen mellan budget och kalkyl med ABC?
7 Påverkades kopplingen mellan kalkyl och redovisning med ABC (ex. efterkalkylering)?
8 Påverkades kopplingen mellan budget och redovisning med ABC (ex. budgetuppföljning)?
9 Hur ser budgetprocessen ut?

Hans Rosdahl
1 Fick de direkta kst innan ABC ange hur mycket de ansåg sig behöva av indirekta kst:s tjänster,

medan det nu bestäms av kalkylen?
2 Kalkyldifferenserna som uppstår (t.ex. skillnad mellan kalkylerat pris/kostnad och

försäljningspris/kostnad); registreras dessa agregerat (sammanslaget) för alla fyra kostnadsdrivarna i
redovisningen, uppdelat på  MO och TO?

3 Vi har fått lite varierande svar på mängden kalkylerade och prissatta produkter, från 50 till 130. Vem
ska vi tro på?

4 Hur gör ni med AO och FO (AFFO)? Uppkommer inte dessa omkostnader i CMP i och med att ni i
huvudsak är ett internbolag?

5 Hur gör ni med fraktkostnaderna, fördelas dessa som direkta kostnader på kalkylobjektet?

1 Förändrades er kontoplan på något vis i och med införandet av ABC?  Skulle ABC kunna motivera
en sådan förändring?

2 Fick någon annan del eller förfarande i redovisningen (intern och extern) på något vis anpassas eller
förändras då ABC infördes?

3 Hur ser kopplingen mellan budget och kalkyl ut med ABC?
4 Hur ser kopplingen mellan kalkyl och redovisning ut med ABC (ex. efterkalkylering)?
5 Hur ser kopplingen mellan budget och redovisning ut med ABC (ex. budgetuppföljning)?

Bilaga 3 - CMP:s kostnadsställestruktur
Var vänlig se nästa sida! (Källa: CMP:s utbildningsmaterial.)
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