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1 INLEDNING
Detta kapitel inleds med en bakgrund och en diskussion kring de problem som

behandlas i rapporten. Även en kortfattad precisering av fallföretaget SE Wheel

& Forks AB:s problem görs. Detta mynnar ut i en problemformulering och ett

syfte för rapporten. Slutligen kommer även de avgränsningar som gjorts att

behandlas.

1.1 Bakgrund
Kalkylinformation är bara ett av många olika beslutsunderlag som ledningen

disponerar för att utvärdera verksamheten. Men det är naturligtvis ett av de bästa

verktygen för att bedöma ekonomiska konsekvenser av den då kalkyler

behandlar de kostnader som uppkommer samt matchar dem mot intäkter. Detta

betyder således att kalkylinformationen bör vara så exakt som möjligt för att

användandet av den ska ge rätt effekter. Kalkylinformation kan fås med hjälp av

till exempel tre olika huvudmetoder, självkostnads-, bidrags- och ABC-kalkyl.

De första två räknas som traditionella metoder. Att använda dessa har ofta visat

sig ge en felaktig bild då kostnader blir felfördelade.1 Felfördelningen

uppkommer då de traditionella metoderna på schablonmässigt sätt fördelar ut

kostnaderna på produkterna utan att ta tillräcklig hänsyn till hur dessa

konsumerar resurser.

Grunden för kritiken mot de traditionella kalkylmetoderna lades av Kaplan med

diverse artiklar han skrev i mitten av 1980-talet. Dessa kan sägas sammanfattas i

boken ”Relevance Lost- The rise and fall of management accounting” från 1987

                                          
1 Dahlgren et al 1999



ABC-kalkylering i grossistföretag – modelldesign och effekter

2

som han skrev tillsammans med Johnson. Huvudbudskapet i Relevance lost2 är

att de traditionella kalkylsystemen som bygger på externredovisningens krav ger

information som beskrivs som för sen, för aggregerad och förvrängd för att vara

relevant för verksamheten. Informationen täcker inte alla delar av verksamheten.

Detta gör att kostnaderna riskerar att bli felberäknade vilket i sin tur kan leda till

felaktiga beslut.3

Kaplan och framförallt Johnson går även in på hur en anpassning av kalkyl- och

ekonomisystem ska se ut för att relevansen ska återvinnas. Genomgången är

mycket omfattande, men övergripande kan sägas att de ser behov av utveckling

av nya synsätt och metoder på både en praktisk och en teoretisk bas.4

En metod för att komma till rätta med vissa av problemen i Relevance Lost är att

införa ABC-kalkylering. Cooper skrev om hur detta kalkyleringssätt skall

användas i ett antal artiklar skrivna i slutet av 1980-talet.

Inom industrin har metoden nått relativt stor spridning, 16% av de svenska

verkstadsföretagen använder sig av den5. Den information som erhålls om

produkter och kunder har visat sig mycket användbar för styrningen av

företaget. När det gäller grossistföretag har vi bara hittat några få studier gjorda

om ABC-användning och dessa känns inte fullständiga.

                                          
2 Kaplan & Johnson 1987
3 Ask & Ax 1995
4 ibid.
5 Nehler 2001
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1.2 Problemdiskussion
Ett stort antal företag arbetar idag som en mellanhand någonstans mellan

tillverkare och slutanvändare. Dessa så kallade grossistföretag köper varor och

lagerhåller dem för att snabbt kunna leverera när behov uppkommer hos kund.

Denna typ av företag finns inom alla branscher. Att fungera som lagerhållare åt

andra företag kan innebära påfrestningar på lönsamheten då varulagret binder

mycket kapital. Även likviditeten kan påverkas på ett negativt sätt, då stora

inköp betalas direkt men inte försäljs förrän på längre sikt. Å andra sidan är det

en förutsättning för grossistföretaget att varorna finns i lager när kunderna

efterfrågar dem. Att kunden får de delar han behöver när han behöver dem är i

dagens hårda konkurrenssituation ofta ett överlevnadskrav. De flesta företag

jobbar för att hålla ett så litet lager som möjligt med till exempel

varuförsörjningsstrategien JIT. Man vill inte ha delen i lager men ändå få

tillgång till den med mycket kort varsel. Detta öppnar möjligheter för

grossistföretag att, genom lagerhållning, erbjuda kunderna en unik service.

För att nå total lönsamhet är det viktigt att veta vilka kostnader som varje

produkt och kund orsakar. Denna information om kostnader kan sedan ligga till

grund för att bestämma företagets prisnivå, om inte priserna sätts av marknaden.

I ett fall då företaget är pristagare kan erhållen information kring kunder och

produkter användas som grund för utvärdering av verksamheten. Ska vissa

produkter eller kunder överges? Ska det satsas mer på någon produktgrupp?

Denna utvärdering och lönsamhetsmätning kan ske med olika kalkylmetoder.

Ett grossistföretag och ett tillverkande industriföretag skiljer sig på flera

punkter, bland annat kostnadsstruktur och processinnehåll. Befintlig litteratur

inom ABC-området behandlar främst industriföretag. Det är svårt att finna

litteratur som behandlar ABC i grossistföretag. Befintlig litteratur tar i något
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enstaka kapitel upp ämnet. Detta arbete kommer förhoppningsvis att kunna ge

lite mer information om fenomenet och huruvida ABC är en bra lösning för

grossistföretag.

1.3 Problembeskrivning
Grunden för denna undersökning är ett fallföretag, SE Wheel & Forks AB i

Linköping. Detta företag benämns i rapporten antingen som fallföretaget eller

vid dess namn, SE Wheel & Forks AB. Fallföretaget används för att ge arbetet

en starkare verklighetsanknytning. I fallföretaget som är en grossist inom

materialhanteringsbranschen (se företagsbeskrivning) finns informationsbrist

avseende produkters och kunders verkliga kostnader. Företaget är litet och har

svårt att påverka den miljö det verkar i. Således finns största den möjligheten att

skapa lönsamhet internt, vilket optimalt sker genom att bara sälja lönsamma

produkter samt att ha lönsamma kunder. SE Wheel & Forks AB binder stora

mängder kapital i sitt lager och för att kapitalbindningen inte ska utmynna i stora

förluster måste rätt produkter lagerhållas, det vill säga de som är lönsamma och

har efterfrågan. För att prissätta produkter utgår SE Wheel & Forks AB i

dagsläget från inköpspriserna och adderar ett uppskattat pålägg till detta.

Pålägget ska täcka omkostnaderna men också leda till ett produktpris som

marknaden accepterar. Detta pålägg är en uppskattning av företagets kostnader,

således vet man inte alltid om detta är tillräckligt för att täcka kostnaderna.

Traditionella kalkylmetoder använder direkt lön, dL, som bas för fördelning av

overheadkostnader. Denna fördelning leder inte bara till eventuella

felfördelningar utan är inte ens möjlig i grossitsföretag, då det här inte finns

någon direkt lön. Direkt lön kan definieras som kostnaden för det arbete som

tillför ett direkt värde på produkten. SE Wheel & Forks AB har många olika



ABC-kalkylering i grossistföretag – modelldesign och effekter

5

produkter och många kunder vilket möjliggör risken att den nuvarande metoden

ger en felaktig bild och inte visar de verkliga kostnaderna. Produkterna skiljer

sig åt både volym och storleksmässigt, vilket innebär att sannolikheten för att de

orsakar olika stora kostnader vid hanteringen är ganska stor6. Kan ABC ge en

bättre bild av vad produkter och kunder kostar och därmed skapa bättre

möjligheter för en bra produktmix, prissättning och lönsamhetsstyrning? Denna

fråga ligger inom ramen för vilka effekter som kan erhållas genom ett ABC-

användande.

Grunden från fallföretaget kompletteras med intervjuer av andra grossistföretag

som redan infört ABC. Resultatet av dessa intervjuer presenteras i kapitlet

”Andra företags erfarenheter av ABC”. Det faktum att dessa företag redan infört

ABC gör att de kan hjälpa oss studera effekterna av ABC. På fallföretaget

utvecklar vi en ABC-modell och kan således inom ramen för denna studie ej se

effekterna. Med effekter avses hur användandet av informationen påverkar

grossistföretaget. Vi är även intresserade av hur dessa andra grossistföretag

byggt upp modellen, det vill säga vilka aktiviteter, kostandsdrivare och

kalkylobjekt som används. Tanken är sedan att jämföra vår modell på

fallföretaget med dessa företags och på så sätt försöka nå fram till vilka kriterier

som bör ligga till grund för ABC-kalkylering i grossistföretag.

Det är även intressant att studera vilka kostnader som fördelas i kalkylen. Vilka

kostnader som fördelas tror vi har samband med syftet för ett införande. Vad

driver införandet hos grossistföretag och fördelar de samtliga kostnader i

verksamheten eller bara de kalkylobjektsspecifika? Genom att studera

                                          
6 Cooper 1988a
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bakomliggande tankar och orsaker till ett införande av ABC tror vi att det går att

se kriterier som bör finnas för att implementeringen ska bli lyckosam.

Vid ett införande av ABC-kalkylering i ett företag ska ett antal aktiviteter tas

fram till vilka kostnader sedan ska härledas. Dessa aktiviteter kan utgöra

alltifrån enskilda arbetsmoment till exempelvis en hel försäljningsprocedur.

Antalet aktiviteter och vilka de är varierar mycket beroende på vilket typ av

företag det är och hur stort detta är. Det måste göras en avvägning mellan antalet

aktiviteter och de resurser som krävs för att ta fram och upprätthålla kalkylen.

Då ABC troligen inte är en vedertagen kalkyleringsmetod i grossistföretag i

allmänhet blir en viktig fråga därför vilka aktiviteter som är relevanta och hur

många som ska användas för ett grossistföretag. I samband med att aktiviteterna

identifieras måste kostnadsdrivare väljas. Kostnadsdrivaren fördelar

aktivitetskostnaden till kalkylobjektet. Att välja rätt kostnadsdrivare är

avgörande för modellen och ett val där flera avvägningar måste göras, bland

annat mätkostnad och beteendeeffekter.

1.4 Problemformulering
I denna rapport ska följande frågor besvaras:

•  Vad var är/var tanken bakom ett införande av ABC?

•  Vilka huvudaktiviteter kan urskiljas?

•  Vilka kostnader tas inte med i kalkylen?

•  Vilka kostnadsdrivare används och vilka kriterier används för att identifiera

dem?

•  Vilka kalkylobjekt kan användas?

•  Vilka effekter leder ABC-informationen till för de grossistföretag som infört

metoden?
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1.5 Syfte
Syftet med denna rapport är att studera och beskriva utformningen samt

effekterna av en ABC-kalkyl i grossistföretag.

1.6 Definition
Denna studie kommer att behandla grossistföretag. Med detta begrepp menar vi

företag som inte själva förädlar den fysiska produkten. Till produkten kan dock

läggas tjänster som produceras i grossistföretaget. Tvärtemot detta står det

tillverkande företaget som förädlar/färdigställer den fysiska produkten. Ett

grossistföretags kunder är andra företag och inte fysiska konsumenter. I flera fall

är det även så att man inte levererar till slutförbrukare.

1.7  Syfteavgränsning
I denna undersökning kommer det inte behandlas hur kalkylinformationen bör

användas, det vill säga inga rekommendationer avseende handlingsplaner etc.

kommer att ges till fallföretaget.

Redan i problemdiskussionen fastslås att det är ABC-kalkylering som ska

användas som modell. Detta medför att övriga kalkylmodeller inte kommer att

behandlas mer än på ett jämförande plan.
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2 METOD
I följande kapitel redogörs för den undersökningsansats och det praktiska

tillvägagångssätt som ligger till grund för och används i detta arbete. Vidare så

redogörs för den kritik som kan riktas mot dessa val.

2.1 Vald undersökningsansats
Med undersökningsansats avses hur problemet ska undersökas. Flera olika

ställningstaganden måste göras. Det första är om studien ska gå djupt ner i ett

fall (fallstudie) eller brett angripa ett område (tvärsnittsstudie). Det andra

ställningstagandet som måste tas är om undersökningen ska vara kvalitativ eller

kvantitativ. Slutligen måste avgöras om undersökningen ska baseras på data som

redan finns insamlad (sekundär) eller om egen datainsamling måste göras

(primär).7

2.1.1 Fallstudier

Dessa studier kännetecknas av att forskaren undersöker ett eller ett fåtal objekt i

en mängd avseende. Studeras ett fall är det möjligt att, för att kunna

generalisera, jämföra med befintlig kunskap i form av teorier och modeller eller

med andra liknande studier. Om två eller fler fall väljs som studieobjekt

medföljer fördelen med jämförelsemöjligheter samtidigt som nackdelen, att

mindre arbete kan ägnas åt varje fall, uppstår. Det finns inga allmängiltiga

kriterier för vilka fall som ska användas och ofta blir problemet omvänt, det vill

                                          
7 Lekvall & Wahlbin 1987
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säga att forskaren utnyttjar de fall han har tillgång till och frågar sig vad han kan

använda dessa till.8

Fallstudien lämpar sig bra för de undersökningar där det på förhand är osäkert

vad som är viktigt respektive oviktigt. Genom att genomföra flera olika

intervjuer inom samma undersökningsobjekt kan en mer detaljerad och

djupgående bild erhållas.9

Som utrednings- och forskningsmetod kan fallstudier sägas användas i fyra

sammanhang. För det första kan de användas för att illustrera ett fall på ett mer

pedagogiskt, förtydligande sätt. För det andra används fallstudier för att skapa

hypoteser för problemområden som är förhållandevis okända. Det tredje

sammanhang som fallstudier används i är mer kontroversiellt. De fungerar då

som hjälpmedel för att skapa en ny teori där insamlade data successivt utvecklar

en teori som så småningom stabiliseras. Slutligen används de som metod vid

aktionsforskning/förändringsarbete där forskaren till exempel vid en

organisationsutveckling måste skaffa sig ingående kunskap om organisationen

och dess aktörer.10

Svårigheten med fallstudier kan vara att de kräver tillgång till utförliga data om

det fenomen som studeras. Detta leder ofta till accessproblem då utredaren ofta

inte har så stor erfarenhet av området. Det kan vara svårt att veta vilka data som

är viktiga, hur denna ska samlas in, vilka personer som besitter viktig

information samt hur insamlade data ska tolkas.11

                                          
8 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997
9 Lekvall & Wahlbin, 1987
10 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997
11 ibid.
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Denna studie syftar till att mer djupgående ta reda på hur ABC-kalkylen bör

utformas för att fungera i grossistföretag samt vilka effekter den får. Därför

anser vi att fallstudien utgör en lämplig undersökningsansats. Genom att studera

verksamheten i ett fallföretag kan mer detaljerad och djupgående fakta erhållas

för att utforma en kalkyl som är bäst anpassad för ett grossistföretag. Det resultat

som detta mynnar ut i ska vi, för att göra studien mer generaliserbar, bredda

genom att göra tre längre telefonintervjuer och därigenom få erfarenheter från

flera håll. Genom dessa intervjuer kommer vi särskilt erhålla information om de

effekter ABC-kalkylen ger upphov till. Telefonintervjuerna kan också sägas

utgöra fallstudier, dock inte med samma djup som fås i studien på det första

fallföretaget. Vårt sätt att använda fallstudien ligger i linje med sammanhang tre

som behandlas ovan. Vi är ute efter att utveckla ABC-teorierna i en ny miljö.

2.1.2 Undersökningsmetod

Kvantitativt inriktad forskning är studier där det insamlade materialet uttrycks i

sifferform och analyseras med hjälp av statistiska metoder medan den

kvantitativt inriktade forskningen samlar in och tolkar data som inte

meningsfullt kan uttryckas i siffror.12

Dock finns det ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa

metoder. Båda metoderna har samma syften, de vill båda ge en bättre förståelse

av det samhälle vi lever i. I vissa lägen är båda metoderna användbara, således

måste ett metodval göras. Avgörande för metodvalet är om vi vill ha ett

totalperspektiv eller fullständig förståelse.13

                                          
12 Lekvall  & Wahlbin 1987
13 Holme & Krohn-Solvang 1997



ABC-kalkylering i grossistföretag – modelldesign och effekter

11

I denna undersökning är vi främst ute efter en fullständig förståelse. Vi vill ha en

helhetsbild av ett fenomen, ABC-kalkylering i grossistföretag. Utifrån denna

helhetsbild vill vi sedan skapa en modell som kan bli allmängilltig. En mycket

viktig del i kvalitativa undersökningar som baserar sig på olika fall blir att skapa

grund för teorikonstruktion genom att redan existerande teorier jämförs med

data från fallen14. Vi vill även ha möjligheten att styra undersökningens riktning

vartefter studien pågår. Denna möjlighet till flexibilitet gäller två saker15. För det

första förhållande till de erfarenheter vi gör under studien och för det andra är

metoden flexibel till hur vi närmar oss undersökningsenheterna.

En annan anledning till kvalitativa ansatsen är att vi har lagt tyngdpunkten på

tolkning och förstålelse. Det främsta målet har varit att förstå de faktorer som

driver användandet av ABC-kalkylering i grossistföretag.

2.2 Datainsamling
Denna studie har använt datamaterial av såväl primär som sekundär typ.

Primärdata har inhämtats genom observationsmetoden och frågemetoden16.

Sekundärdata har hämtats från broschyrer, produktkataloger och studier av andra

undersökningars resultat. Utöver detta har teorier kring lönsamhetsstyrning och

ABC-kalkylering hämtats från litteraturen. Dessa befintliga teorier finns

redovisade i kapitlet teorier och modeller.

                                          
14 Holme & Krohn-Solvang 1997
15 ibid.
16 Lekvall & Wahlbin 1987
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Grundtanken med observationsmetoden är att undersökaren betraktar det

skeende man är intresserad av att studera17. Observationerna kan ske öppet eller

dolt, det vill säga om de personer som studeras ska veta om att observationerna

sker eller inte. Våra observationer har skett öppet.

Frågemetoden i sin tur går ut på att undersökaren ställer frågor18. Den absolut

största delen av vår empiri har vi samlat in genom frågemetoden. Intervjuer med

personal på SE Wheel & Forks AB samt de övriga tre företagen har utgjort en

stor del av arbetet. Frågorna har ställts både vid inbokade intervjuer och

spontant när frågeställningar har uppkommit. De övriga tre företagen har

intervjuats via telefon.

Grundtanken bakom våra observationer och intervjuer har varit att samla in

grundläggande information om problemets karaktär.

2.3 Angreppssätt
Det är inte självklart att veta vilken ansats som ska användas i en undersökning.

Om deduktion används antar man att det utifrån en teori kan formas hypoteser

som är testbara på verkligheten. Logisk slutledning ger sedan resultat. Om

induktion däremot används antar man att det utifrån skilda fenomen i

verkligheten kan anslutas till mer generella utsagor.19

Den deduktiva ansatsen innebär att kunskap härleds fram genom hypoteser.

Metoden kallas ibland trial and error, försök och misstag. Utgångspunkten är en

                                          
17 Lekvall & Wahlbin 1987
18 ibid.
19 Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997
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hypotes eller en gissning. Ur hypotesen härleder man en förutsägelse om det

som kommer att inträffa om hypotesen är sann. Förutsägelsen måste gälla något

som går att observera. Ett annat ord för denna typ av förutsägelser är empirisk

konsekvens. När empiriska konsekvenser inte stämmer med observerbara data

räknas hypotesen som falsifierad.20

En induktiv ansats bygger på att empiriska data samlas in och jämförs med

existerande teoretiskt material. Detta resulterar inte i direkta falsifieringar utan

att en starkare eller svagare tilltro till det teoretiska materialet erhålls. Även nya

teorier kan bli resultatet. Det går således att säga att en teori växer fram och

existerar parallellt med äldre kunskap.21

Vår undersökning är främst av induktiv art. Resultatet från SE Wheel & Forks

AB och telefonintervjuerna har sedan tolkats och jämförts med teorierna, vilket

lett fram till våra slutsatser. Det vi fått är en starkare tilltro till ABC-kalkylering

med betoning på användning och effekter inom grossistföretag.

Med nedanstående figur vill vi förtydliga vårt tillvägagångssätt och den

tvåstegsmodell vi använt.

                                          
20 Gilje & Grimen 1992
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Figur 1 Metodmodell

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga för att genomföra

vår studie. Vi har använt oss av dels ett fallföretag, SE Wheel & Forks AB, som

är i behov av att genom ABC-kalkylering få en mer korrekt bild av produkters

och kunders verkliga kostnader. Den andra delen av studien handlar om att

samla in erfarenheter från andra grossistföretag som använder ABC-kalkylering.

2.4.1 Litteratur

Då våra kunskaper inom problemområdet inte var tillräckliga började vi med att

tillgodogöra oss den referensram som utgjorde själva grunden för

                                                                                                                                   
21 Holme & Solvang 1997
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undersökningen22. Sökning av sekundärdata, det vill säga befintlig litteratur och

artiklar gjordes via bibliotekets databaser. Informationen vi fick fram bidrog till

att vi fick den kunskap och grund som krävs för att dels kunna göra de

intervjuer, observationer och beräkningar på SE Wheel & Forks AB och dels de

telefonintervjuer på de övriga tre företagen. De teorier och modeller som vi har

använt och utgått ifrån har vi samlat i kapitlet ”teorier och modeller”.

2.4.2 Urval

När vi ansåg oss vara tillräckligt inlästa på området gick vi vidare till

fallföretaget och för att få en inblick i hur företaget fungerar och vilka

arbetsuppgifter som utförs började vi med att göra intervjuer och observationer.

Då det är ett litet företag med fem fast anställda samt en behovsanställd

intervjuade vi samtliga. Inget urval behövde således göras.

Det andra urvalet gällde de företag som skulle intervjuvas angående sina

erfarenheter kring ABC-kalkylering. Dessa skulle för att vara intressanta

studieobjekt vara grossistföretag som redan ha infört ABC i sin verksamhet.

Populationen utgjordes således av alla grossistföretag som använder ABC-

kalkylering. Vi ansåg dock att det var svårt att ringa in denna population då det

oss veterligen inte finns något register på företag som använder ABC. Det skulle

då ha behövts göras en förstudie för att ta reda på vilka företag som anammat

ABC och sedan göra ett urval bland dessa. Detta ansåg vi vara orimligt med

tanke på de resurser vad gäller tid och pengar som vi har haft till vårt

förfogande. För att få tag på lämpliga företag tog vi hjälp av två konsultföretag

som bland annat erbjuder ABC-konsulttjänster. Det första konsultföretaget,

ABC-Institutet, namngav tre grossistföretag som de angav hade infört ABC i sin

                                          
22 Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997
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verksamhet. När vi sökte upp dessa företag kom det fram att ett av dem inte

längre använde ABC och därför var endast två av företagen intressanta för vår

studie. Dessa sökte vi upp och genomförde där telefonintervjuer med en lämplig

kontaktperson. På Prodacapos hemsida, det andra konsultföretaget, fanns namn

på kunder som använt sig av deras tjänster. Vi tog kontakt med de

grossistföretag som fanns med och av dessa visade det sig att ett fortfarande

använder ABC och dessutom var villigt att ställa upp på en intervju.

Sammanlagt intervjuade vi således tre grossistföretag .

2.4.3 Intervjuer och observationer

Vi gjorde observationer samt intervjuer med anställda på fallföretaget för att

kunna ta fram de aktiviteter och kostnadsdrivare som krävdes för att framställa

ABC-kalkylen på fallföretaget. Dessa observationer och intervjuer gjordes

efterhand som vi ansåg oss behöva mer information. Aktiviteterna grundar sig

på olika moment i verksamheten som orsakar resursförbrukning. För en

utomstående kan dessa vara svåra att urskilja, däremot kan anställda på företaget

lättare förklara och berätta om dessa då de regelbundet utför dem.

Undersökningen av andra grossistföretag tillgick på så sätt att vi som ovan

nämnts kontaktade tre grossistföretag och gjorde telefonintervjuer på ca 45

minuter med ekonomiansvarig eller controller på vart och ett av dessa. Vi hade

ett antal standardfrågor utformade som vi ställde till samtliga företag. Dessa

standardfrågor redovisas i bilaga 2. Beroende på vad respondenten svarade fick

vi anpassa oss och ställa följdfrågor. Detta gav möjligheten att föra mer av en

dialog med respondenten och därmed kunna utveckla intressanta svar.
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2.4.4 Analys

Vi har valt att dela upp analysen i två steg, där det första steget av analysen

kommer efter den djupare studie som vi har ägnat oss åt på SE Wheel & Forks

AB och det andra steget då vi fått den kompletterande delen från

telefonintervjuerna på andra grossistföretag. Dessa två steg mynnar sedan ut i en

slutlig analys. Dessa analyssteg finns tydligt beskrivna figur 1 ovan.

Vi började således med att studera fallföretaget och då vi var klara med

mätningar, intervjuer och beräkningar där, utformade vi en ABC-kalkyl som vi

efter en analys av den ihopsamlade informationen ansåg vara anpassad till

företaget och troligen också till fler företag av den typ som SE Wheel & Forks

AB tillhör. Då det kan vara tveksamt huruvida det räcker med en fallstudie som

grund för att kunna göra en generell analys med tillhörande slutsatser, som

sedan gäller för samtliga grossistföretag, byggde vi på och förstärkte analysen

genom det andra steget. Detta andra steg gick ut på att den information vi fick

fram från telefonintervjuerna jämfördes med materialet från SE Wheel & Forks

AB. Den kompletterande undersökningen innebär att vi utvecklade vårt

resonemang och fick en mer nyanserad och generell bild från vilken studiens

slutsatser kunde dras.

2.5 Metodkritik

2.5.1 Källkritik

När det gäller den befintliga litteraturen inom ABC-området är den främst

framtagen genom undersökningar från verkstadsindustrin, vilket gör att de

teorier och modeller som finns troligen inte är direkt applicerbara på

grossistföretag som denna studie behandlar. Till vissa delar behandlar

litteraturen rena tjänsteföretag även dessa teorier är bara delvis applicerbara på
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grossistföretag. Vi ämnar därför att endast ta hänsyn till dessa utifrån ett

jämförelseperspektiv för att se till skillnader mellan tillverknings- och tjänste-

och grossistföretag. Den ABC-litteratur som behandlar grossistföretag är relativt

knapphändig, vilket kan vara en nackdel för vår studie. Det är samtidigt därför

som vi anser att grossistföretag som behandlas i denna studie, är relevanta som

undersökningsobjekt inom ABC-området.

Informationen vi har erhållit av system och av anställda på fallföretaget samt vid

intervjuer med andra företag antar vi är korrekt. Det finns givetvis risk för att

denna kan vara felaktig på grund av felskrivning och felregistrering och därmed

bli missvisande.

2.5.2 Urvalet

Då vi valde ut de företag som ligger som grund för intervjumaterialet använde vi

inte oss av någon metod som är statistiskt förankrad. Detta för att vi ansåg att det

skulle bli för omfattande i relation till de resurser vi hade att tillgå. Vi tog

kontakt med de grossistföretag som vi genom konsulter visste hade infört ABC i

sin verksamhet.

Ett annat problem är att vårt fallföretag skiljer sig i storlek från de företag vi

telefonintervjuat. Skillnaden är mycket stor, både omsättning och antal anställda

är uppemot 100 gånger större i de företag vi telefonintervjuat. De paralleller vi

drar måste därför ses i ljuset av detta. Det som dock är helt gemensamt är att alla

företag verkar som grossist/företagskundsäljare och inte säljer till konsumenter

direkt. Därmed anser vi att de processer som sker i företagen är lika till sitt

innehåll men skiljer sig i omfång.
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3 TEORIER OCH MODELLER
 I detta kapitel kommer att redogöras för de teorier och modeller som kommer

att användas för analys av det insamlade empiriska materialet.

3.1 Traditionell kalkylering i butiker och
grossistföretag

Traditionell handelskalkylering tar sin utgångspunkt i butiken/grossistföretaget

och de funktioner som finns där. Målet är att kostnaden för alla prestationer ska

härledas till varorna efter deras konsumtion av dessa prestationer. Tre

huvudfunktioner finns; inköp, lagerhållning och försäljning. I större butiker

finns även en allmän administrativ funktion. Inom dessa huvudfunktioner finns

sedan diverse underfunktioner enligt nedanstående schema:

•  Administration: Ledarelön

                         Allmänna omkostnader

•  Inköp:              Löner

                        Omkostnader

•  Lagerhållning: Löner

                        Hyra (lagerlokaler)

                        Lagerräntor

                        Dolda omkostnader

•  Försäljning:     Löner (försäljningspersonal)

                        Hyra (butikslokalen)

                        Avskrivningar

                       Emballage 23

                                          
23 Törnqvist 1929
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I ovanstående saknas reklam. Orsaken till detta är inte att den är betydelselös

utan att den bildar ett konglomerat av kostnader av mycket varierande karaktär.

Att särskilja den allmänna reklamens betydelse för försäljningen av enstaka

produkter från dess betydelse för affärens kundvärvning är sannolikt omöjligt.

De marknadsföringsaktiviteter som vidtas kommer att påverka försäljningen av

många produkter utan att effekten på någon särskild kan mätas. Dock finns

naturligtvis produktspecifik reklam som kan härledas till produkten. Behovet av

en kostnadsanalys uppstår i och med att företaget sysselsätter sig med varor

liksom kundklasser som vad gäller att orsaka kostnader är annorlunda.

Tveksamheter kring kostnadsanalysen gäller därför inte behovet av den utan

genomförbarheten av den.24

Det är viktigt att hålla isär kalkylering och prissättning för företag som handlar

med varor. Kalkyleringen tar i stor utsträckning bara hänsyn till förhållandena

inom företaget medan man vid prissättning måste ta hänsyn till flera faktorer

utanför företaget. I själva verket är de interna kostnadsförhållandena

(kalkylinformationen) bara en av tre faktorer att ta hänsyn till för

butiken/grossistföretaget vid prissättning. De andra två är

konkurrensförhållandena och kundernas efterfrågan och köpvanor.

Kalkyleringen kan även användas både för planering och uppföljning i

butiken/grossistföretaget.25

3.2 Grundmodell ABC
Förkortningen ABC ska utläsas som ”Activity Based Costing” vilket med en

ungefärlig översättning blir aktivitetsbaserad kalkylering. Som namnet antyder

                                          
24 Törnqvist 1929
25 Paulsson-Frenckner 1950
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fokuseras på aktiviteter, det vill säga det är processer på företaget som leder

fram till den färdiga tjänsten eller produkten. Dessa processer utgörs av

aktiviteter och det är dessa aktiviteter som ABC bygger på. Aktiviteterna

förbrukar resurser (kostnader) och dessa resurser ska sedan fördelas ut på

produkten med hjälp av kostnadsdrivare. Nedanstående bild visar principen för

ABC.

                Resursdrivare

                Kostnadsdrivare

Figur 2: Ur Kaplan & Cooper 1998 egen bearbetning

Som bilden visar kan i princip ett oändligt aktiviteter och kostnadsdrivare

användas för att fördela ut kostnaderna. Detta ska jämföras med traditionella

kalkyler som ofta bara använder tre fördelningsnycklar, direkt lön, direkta

maskintimmar och direkt materialkostnad som fördelningsgrund26. Utifrån

ovanstående bild kan även en ABC-kalkyl ställas upp på ett sätt som liknar en

mer traditionell uppställning:

                                          
26 Cooper 1988 a

Resurs-

Kostnad 1

Resurs-

Kostnad 2

Resurs-

Kostnad X

Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet x

Kostnadsobjekt
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dM, direkt material

+dL, direkt lön

+Aktivitet 1

+Aktivitet 2

+Aktivitet N

=ABC-kostnad27

I ett aktivitetsbaserat system är kostnaden för en produkt eller tjänst, summan av

kostnaderna för alla aktiviteter som krävs för framställning av

produkten/tjänsten28. Med ABC följer ett nytt fokus, från att allokera kostnader

till att fråga sig varför vissa aktiviteter i organisationen finns överhuvudtaget29.

Vidare kan sägas att ingen externredovisningsinformation, inte ens ABC-

kalkylering kan hjälpa företagen att uppnå långsiktiga globala

konkurrensfördelar. ABC ska ses som ett verktyg för att förbättra

användbarheten av externredovisningsinformationen för styrändamål, inte som

ett verktyg för att bli mer konkurrenskraftig. Det är således ingen lösning för att

överleva.30

3.2.1  ABC i icke varuproducerande företag

De första artiklarna kring ABC31 behandlade metoden i en industriell

omgivning. Inriktningen låg mot att på ett bättre sätt fördela kostnaderna i

                                          
27 Adolphson 1998
28 Cooper 1988 a
29 Kaplan & Cooper 1998
30 Johnson 1992
31 Bland annat Cooper 1988a, 1988b  samt 1989
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tillverkande industri. Men metoden mer utbredd än så och idag använder även

många tjänsteföretag modellen och når stora fördelar med den32. Företag som

inte tillverkar varor har exakt samma ledningsproblem som tillverkande företag,

de behöver ABC för att länka kostnaderna för resurserna de tillhandahåller till

intäkterna de tjänar på individuella produkter och kunder som betjänas av dessa

resurser.

En av de stora skillnaderna mellan tjänsteföretag och tillverkningsföretag är att

lagervärdering inte är relevant för tjänsteföretag på samma sätt som för

tillverkningsföretag. Tjänster kan inte lagras vilket gör att lagerbiten mer eller

mindre faller bort.33 Med detta i baktanken skulle kunna sägas att grossistföretag

ligger någonstans mellan dessa typer av företag. Tjänsten ett grossistföretag

utför är att, genom lagerföring och distribution, tillhandahålla produkter.

Därmed ligger dessa företag ganska nära tillverkningsföretag när det kommer till

lagervärdering. En skillnad i lagervärderingen mellan grossist- och

tillverkningsföretag är dock att det i grossistföretag inte förekommer någon PIA

(produkter i arbete).

3.3  Framtagningsprocessen för en ABC-kalkyl
En implementering av ABC kan ske på flera olika sätt avseende djupet av

implementeringen och hur mycket resurser som läggs ner i projektet. För ett

mindre företag (som denna studie till stora delar behandlar) kan Pareto’s lag

användas, 80% av fördelarna mot 20 % av tiden, ansträngningarna och

resurserna34. Detta innebär inte att man ska göra ett halvdåligt arbete och en

                                          
32 Kaplan & Cooper 1998
33 ibid. 1992
34 Hicks 1998
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undermålig slutprodukt, istället förklarar exemplet två saker. (1) Noggrannhet

och inte precision är målet samt (2) man måste hitta en balans mellan de

ansträngningar man gör och de resultat som erhålls. Med en liten insats kan man

nå ganska nära det optimala slutmålet men det är den sista biten som kräver mest

arbete.

Framtagningen börjar med att organisationen och alla processer som sker i dess

verksamhet studeras i ett helikopterperspektiv. En process betyder i detta fall en

samling aktiviteter som tillsammans utgör ett led i framtagningen av en färdig

vara eller tjänst. Dessa aktiviteter förbrukar olika mängder resurser (kostnader)

och dessa kostnader ska fördelas ut på de olika produkterna genom

kostnadsdrivare. Lämplig startpunkt för att identifiera processer och aktiviteter

är att utgå från företagets organisatoriska funktioner35. Detta innebär att man

redan från början får en bild av det som sker i företaget, de olika enheterna löser

oftast en uppgift inom företaget och genom att utgå från dessa vid fastställandet

av aktiviteterna kan arbete sparas.

Länken mellan aktivitet och kostnadsobjekt är kostnadsdrivaren. Minimiantalet

kostnadsdrivare bestäms av önskad noggrannhet, kostnaden för att producera

dem och de beteendeeffekter som önskas36. Cooper nämner tre faktorer som bör

inverka på de val av kostnadsdrivare som görs, produkternas olikheter, den

relativa kostnaden för aktiviteterna och olikheter i volymen.

                                          
35 Ask & Ax 1995
36 Cooper 1989
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3.3.1 Vilka aktiviteter ska väljas

Aktiviteter beskrivs genom verb och associerade objekt: schemalägga

produktion, flytta material, köpa material, inspektera, svara kunder etc.37. En

annan definition på aktiviteter är att de är ”…en återkommande serie av

samhörande arbetsuppgifter”38. Kaplan & Cooper menar att i dagsläget går

organisationer som vill införa ABC två vägar för att hitta aktiviteterna: (1) man

använder färdiga mallar som tillhandahålls av konsulter. Dessa kommer ur

erfarenheter som samlats genom och utbytts genom över ett decenniums

användande av modellen och (2) man börjar med personalen ”i botten” för att

identifiera aktiviteterna i en botten-upp process. Den sistnämnda varianten

engagerar hela personalen i ABC-processen och hjälper till att bygga förtroende

för modellen. När ABC var nytt gick konsulter och andra som införde modellen

ner på mikronivå vilket ledde till aktivitetslistor med flera hundra aktiviteter.

Numera arbetar ABC-projektgrupper med en tumregel som säger att aktiviteter

som förbrukar mindre än 5 % av en individs tid eller en resurs kapacitet ska

utelämnas39. Anledningen till detta är att det vid intervjuer med anställda

troligen berättas om alla de uppgifter som utförs och genom att sålla bort det

oviktiga kan modellen hållas på en rimlig nivå.

Sammanfattningsvis: Bestäm vad som sker i verksamheten, det vill säga

identifiera aktiviteterna och utelämna de aktiviteter som bara har en marginell

betydelse för verksamheten. Valet att utesluta en aktivitet kan antingen grundas

på det faktum att de tar väldigt liten del av resurserna i anspråk eller att de

saknar strategisk betydelse. Slutligen ska valda aktiviteter sammanställas på en
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38 Adolphson 1998
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aktivitetslista. Antalet aktiviteter bör i slutändan hamna på cirka 10-30

stycken40.

3.3.2 Fördela kostnaderna till aktiviteterna

När de aktiviteter som ska ingå i kalkylmodellen fastställts blir nästa steg att

beräkna de totala kostnaderna för varje aktivitet för sig. Som visats tidigare är

det aktiviteterna som ska kostnadsberäknas och inte produkterna. Produkternas

kostnad nås ju genom att varje produkts förbrukning av aktiviteterna summeras.

I summeringsmomentet finns det två typer av kostnader att beakta. För det första

särkostnader för de olika aktiviteterna, det vill säga sådana som är specifika för

en aktivitet och för det andra samkostnader, det vill säga sådana som orsakas av

flera aktiviteter i samverkan. Dessa samkostnader måste således fördelas.

Samkostnader för flera aktiviteter kan vara resurförbrukning som orsakas av

lokaler, löner till chefer och maskiner som används i flera aktiviteter.

Förmedlingsmomentet är kritiskt och kräver ett stort inslag av analys. Om det

inte genomförs realistiskt kommer aktivitetskostnaderna att snedvridas.

Snedvridna aktaktivitetskostnader kommer sedan att ge felaktiga

produktkostnader när ABC-modellen används.41

3.3.3 Fastställ kostnadsdrivare

Cooper42 ställer upp tre faktorer att ta i beaktande när en kostnadsdrivare ska

väljas:

•  Hur lätt de data som behövs kan nås (mätkostnad);

                                          
40 Kaplan & Cooper 1998
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42 Cooper 1989
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•  Korrelationen mellan konsumtionen av aktiviteten visad av kostnadsdrivaren

och den verkliga konsumtionen (korrelationsgrad); och

•  Det beteende som kostnadsdrivaren framkallar (beteendeeffekter).

Mätkostnad. ABC-system uppnår sin noggrannhet genom att använda fler

kostnadsdrivare än volymbaserade föregångare. En viktig teknik för att reducera

mätkostnaden är att välja kostnadsdrivare som fångar antalet transaktioner som

en aktivitet generar istället för kostnadsdrivare som fångar varaktigheten hos

aktiviteten. Exempelvis antalet inspektioner på en produkt istället för

inspektionstimmar. Datamaterialet för denna typ av kostnadsdrivare fås med

lätthet därför att en transaktion genereras varje gång aktiviteten utförs.

Korrelationsgrad. Användandet av kostnadsdrivare som bara indirekt fångar

konsumtionen av aktiviteter för olika produkter innebär att de riskerar att föra in

störningar på rapporterade produktkostnader därför att de inte på ett riktigt sätt

fångar den verkliga konsumtionen. Om tidsåtgången för inspektioner av de olika

produkterna skiljer sig åt kommer valet av antal inspektioner som

kostnadsdrivare inte korrelera med inspektionstid som kostnadsdrivare. Därför

kommer produkter med lång inspektionstid att underabsorbera kostnader och

tvärtom kommer de med kort inspektionstid att överabsorbera kostnader.

Beteendeeffekter. När kostnadsdrivare väljs så måste de effekter som valet får på

beteendet hos individerna tas i beaktande. Beteendeeffekter kan vara både

positiva och negativa. Således krävs att vid val av kostnadsdrivare att de

önskade beteendeeffekterna beaktas. Som illustration kan följande exempel

visas. Företaget vill få ned antalet unika delar i produkterna, för att på så sätt

förenkla hanteringen vid godsmottagning, lager och inköp. Genom att fördela ut

kostnaderna för föregående poster till slutprodukten genom antal ingående delar
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skapas incitament att hålla antalet nere och på så vis sänka slutkostnaden för

produkten.

I det optimala kalkylsystemet tas hänsyn till alla tre faktorerna samtidigt. Att

bara lyfta ut en faktor och inte ta hänsyn till de andra kommer att ge en modell

med flera nackdelar.43 En modell som bortser från mätkostnaden riskerar att bli

för dyr, bortser man från korrelationen är risken för felfördelningar stor och att

inte beakta beteendeeffekterna kan innebära att modellen uppmanar till ett för

organisationen skadligt beteende.

3.3.4  Grad av implementering

Användningen av ABC kan ske på fyra nivåer44. Tillfällig, parallell, partiell och

fullständig användning. Tillfällig användning kännetecknas av att man använder

ABC under perioder av svag lönsamhet för att utvärdera verksamheten. Parallell

användning betyder att ABC används kontinuerligt vid sidan av det traditionella

systemet. Partiell användning innebär att delar av ett företags kostnadsmassa

fördelas med ABC och andra delar fördelas med traditionella metoder.

Fullständig användning är den mest avancerade formen och innebär att ABC-

systemet är integrerat med ekonomisystemet i företaget. Dessa olika typer av

implementering är urskilda i en industrikontext. Vilken nivå som väljs måste

sedan avgöras i det enskilda fallet, både företagets storlek och ambitionsnivå

påverkar.

                                          
43 Cooper 1989
44 Dahlgren et al 1999
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3.4 Kundlönsamhet
Frågan om varför man ska mäta kundlönsamheten kan reduceras till det enkla

uttalandet att varje krona i omsättning inte bidrar till vinst på lika nivå45. Intäkter

från olika kunder ger alltså olika vinster beroende på att de olika kunderna

orsakar olika kostnader. Viktigt att veta är att lönsamhet inte bara beror på

kostnaden för själva enheten som säljs utan på de tjänster som tillkommer

därtill, exempelvis transport, marknadsföring och kundservice.

Det begrepp för kundlönsamhet som används i engelskspråkig litteratur är

customer account profitability (CAP) och sägs representera en viktig framtida

riktning av management accounting. CAP kan fokusera åt två håll (1) mäta

lönsamheten på enskilda kunder eller grupperingar av kunder och (2) olika

distributionskanaler exempelvis sälja direkt till slutförbrukare eller till

mellanhänder innan de når slutkund.46

En modell för att mäta kundlönsamheten börjar med att nettointäkterna från

kunden fastställs. Från dessa dras sedan de specifika produktkostnaderna,

material, arbete, och maskiner, för att få fram en bruttomarginal. Denna

bruttomarginal kan sägas vara den allmänna vinsten som produkterna ger oavsett

vilken kund som köper dem. Från denna bruttomarginal ska sedan de

kundspecifika kostnaderna dras. De kundspecifika kostnaderna uppkommer

genom aktiviteter som genomförs för att få en order från en kund. Exempel på

sådana aktiviteter som kan krävas är offerter, uppföljning och utbildning av

                                          
45 Foster & Gupta 1996
46 ibid.
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kunder. Eftersom olika kunder har olika behov kommer kostnaderna att

variera.47

En mätning av kundlönsamhet går ofta emot intuitiva uppfattningar om vilka

kunder som är lönsamma. De kunder som försäljningspersonalen träffar oftast

och känner bäst är många gånger de minst lönsamma. Tydligt blir att om de

anställda inte tror på ABC-systemet och dess information kommer de inte heller

att agera efter det. För att få alla att använda lönsamhetsinformation måste den

seniora ledningen klart definiera rollen som mätningen av kundlönsamhet ska

spela när strategin ska bestämmas. Viktigt är att inse att själva datainsamlingen

inte är slutet utan att det egentligen är början. När kundernas lönsamhet blivit

känd är detta grunden för ett agerande som syftar till att behålla de bästa

kunderna, öka lönsamheten hos marginalkunderna och ändra inställningen till

olönsamma kunder.48

3.5 ABC i ett litet företag
Enligt Hicks kan mindre företag använda sig av en mindre kostnadskrävande

kalkylmetod och tillåtas att förenkla och göra det bästa av tillgänglig data. En

förenkling är att ABC-systemet med fördel kan stå utanför andra ekonomiska

system som ett företag använder sig av. En annan är att aggregera aktiviteter i

större utsträckning för att få en mindre komplicerad modell. Ett problem som

kan finnas i mindre företag är att det saknas data om intressanta

volymer/kostnader. Uppskattade data kan då användas till en början eftersom

företagets litenhet gör det möjligt att nå approximativa värden. Tillförlitligheten
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48 Hemmes 2000
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på uppskattad och informell information är ofta högre i små företag än i stora

eftersom kännedom om företaget finns samlat hos en eller några få personer.49

3.6 Aktivitetsbaserad styrning – ABM
ABM (activity based management eller aktivitetsbaserad styrning) innefattar

hela spannet av möjliga handlingsvägar som uppkommer på grund av ökad

information i samband med ett ABC-införande. ABM fungerar i två perspektiv,

operationell och strategisk, och verkar över olika tidsspann50. Operationell ABM

betyder de handlingar som ökar produktiviteten, sänker kostnaden och ökar

nyttan av tillgångarna på kort sikt. Operationell ABM tar efterfrågan på

organisationens aktiviteter för givet och försöker möta detta med att konsumera

mindre resurser, med andra ord öka produktiviteten eller spendera mindre

pengar. Operationell ABM är nära besläktad med den inledande ABC-analysen.

Aktiviteterna i organisationen klassificeras och kostnadsbestäms och därur visar

sig möjligheterna till besparingarna. Möjligheterna ligger i att designa nya

processer eller att öka prestandan i de existerande. Strategisk ABM går ett steg

längre och försöker styra mot en annan mer lönsam efterfrågan på produkter. I

detta innefattas val av produktmix, beslut om att tillverka eller köpa in, val av

kunder och relationer med leverantörer. Det övergripande syftet är således att

öka effektiviteten. Strategisk ABM fungerar genom att skifta mixen av

aktiviteter bort från kostsamma och ej vinstgivande till mer lönsamma dito. Med

andra ord kan strategiskt ABM utryckas som att modifiera efterfrågan på

organisationens aktiviteter för att höja lönsamheten. Begreppet omfattar beslut

kring produktmix och prissättning, kundrelationer, val av och relationer med

leverantörer samt design och utveckling av produkter.
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3.7 Fördelar med ABC
Det optimala kalkylsystemet kan definieras som det som ”...minimerar

mätkostnaden och samtidigt minimerar kostnaden för felaktiga beslut.”51. Vad

som är det optimala kalkylsystemet avgörs i det enskilda fallet av tre faktorer;

mätkostnad, kostnad för fel och produktdiversifiering. ABC är kanske inte alltid

det optimala kalkylsystemet men dess fördelar gör att det ofta kommer bra

mycket längre än traditionella system.

Med ABC har kommit en ny syn på indirekta kostnader52. Systemet fokuserar på

att de indirekta kostnaderna har blivit en allt större del av de totala kostnaderna.

Direkt lön blir en allt mindre del av de totala kostnaderna och att använda den

som fördelningsgrund riskerar således att bli gravt missvisande. ABC-kalkylen

gör ingen uppdelning i direkta och indirekta kostnader utan ser allt som sker i

företaget och skapar värde som aktiviteter. Varje produkt förbrukar en del av

dessa aktiviteter och som nämnts tidigare fördelas denna resursförbrukning till

varje produkt genom kostnadsdrivare. Summan av detta blir att varje produkt

således endast belastas med sin förbrukning av de olika aktiviteterna. Denna

noggrannare fördelning är en stor fördel med ABC, produktkostnaden blir mer

exakt bestämd.

En bieffekt av ett ABC-införande är den överblick av företagets processer som

erhålls. Allt som sker i företaget delas in i olika aktiviteter och dessa aktiviteter

länkas sedan med hjälp av kostnadsdrivare. En fråga som sedan kan ställas är

”varför organisationen behöver utföra aktiviteter och affärsprocesser?”53.
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Således finns här en utvärderingsmodell som spänner över hela organisationen,

varje aktivitet och varje kostnad är känd. Ledningens möjligheter att utvärdera

verksamheten stiger naturligtvis ju mer man känner till om den och dess

kostnader. Genom att kunna skärskåda aktiviteterna finns möjligheter att ta bort

olika processer och därmed sänka den totala aktivitetskostnaden.

3.8 Svårigheter med ABC-modellen
En allmän kritik som kan ställas mot kalkylmetoder är att de bygger på

uppskattningar och förenklingar. Denna kritik gäller således även för ABC-

kalkylering. Det går därmed att ifrågasätta de uttalanden om görs om de

”verkliga” respektive ”riktiga” kostnaderna. Vid framtagandet av en ABC-

kalkyl görs ett flertal subjektiva val om aktiviteter, kostnadsdrivare och

kostnadsdrivarvolymer. Dessa val har en direkt påverkan på produktkostnaderna

och därmed kan det konstateras att det inte heller genom att införa ABC

framkommer några ”verkliga” eller ”riktiga” kostnader.54

3.8.1 Bör alla aktiviteter tas med?

Noreen ställer upp tre villkor för att ABC-kalkylen ska komma till sin rätt och

medföra kalkylkostnader som är rättvisa. Enligt det första av dessa bör de totala

kostnaderna fördelas till kostnadspooler där var och en av dessa orsakas av en

enda aktivitet. Aktiviteterna ska således vara homogena och detta innebär

problem när det samtidigt måste göras en avvägning mot enkelhet. Det andra

villkoret är att varje aktivitet endast ska bero av en produkt. Om produktionen av

en produkt läggs ner ska de aktiviteter som krävs för att tillverka just den
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produkten upphöra. Noreens tredje villkor tas upp i avsnittet om kostnadsdrivare

nedan.55

3.8.2 Problem med att ta fram kostnadsdrivare rätt

Dahlgren et al tar upp ett antal kalkyltekniska problem där

proportionalitetsproblemet är ett av dem. Detta problem behandlar frågan om

kostnadsdrivare och resursdrivare verkligen ändrar sig proportionellt med de

kostnader som ska fördelas56. Även Noreen tar upp denna problematik i det

tredje och sista av sina villkor. Han anser att kostnaderna i varje aktivitet måste

vara proportionella till aktiviteten. Detta innebär att kostnader som inte är direkt

rörliga i proportion till ändringar av aktivitetsnivån bör exkluderas57.

Volymproblematiken utgör ett av Dahlgrens et als återstående problem och tar

upp hantering av volymförändringar och definition av rörliga respektive fasta

kostnader. I ABC-kalkylen ses alla kostnader som rörliga och det går att fråga

sig huruvida detta i relation till vald kostnadsdrivarvolym verkligen stämmer.58

Ett tredje problem i Dahlgren et als uppställning benämns kausalitetsproblemet.

Detta ifrågasätter det kausala samband som bör finnas mellan kostnaderna i

aktiviteten och produktens anspråkstagande av dessa.59
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56 Nehler 2001
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59 ibid.
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3.8.3 ABC-kalkylen utgör inte enda underlaget i beslutssituationer

Något annat som måste beaktas är att informationen från ABC-kalkylen inte

utgör det enda underlaget i olika beslutssituationer. Även kvalitativa underlag

och beslutsfattaren själv har stor betydelse. Beslutsfattaren bedömer hela

underlaget och fattar på basis av det ett beslut. Produktkostnader har sin roll att

spela men även annan information måste beaktas.60 När exempelvis

kundanpassade produkter tillverkas är det vanligt att prissättningen inte bara tar

sin utgångspunkt i produktkostnader, utan utifrån det värde som produkterna

tillför kunden61. ABC-kalkylen producerar endast långsiktiga genomsnittliga

produktkostnader och är inte utvecklad för att producera beslutsrelevanta

produktkostnader utan för att identifiera problemområden.62

ABC medför ofta förändringar i produktsortimentet, lönsamma produkter

prioriteras och olönsamma produkter tas kanske bort helt. Detta kan medföra

risker för att erbjuda bra kundservice. För många företag är det viktigt att hålla

ett stort utbud för att erbjuda bästa servicen och då kan det vara nödvändigt att

behålla vissa produkter trots att de inte är lönsamma.63
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING
I detta kapitel presenteras vårt fallföretag, både i allmänhet och specifikt med

avseende på senare modellbyggande. Alla fakta har antingen plockats fram ur

informationsmaterial från företaget eller framkommit vid intervjuer med

företrädare för företaget. De exakta detaljerna som framkom vid intervjuerna

presenteras i bilaga 1.

4.1 Allmänt om företaget
SE Wheel & Forks AB:s historia börjar 1992 då Kenhar Scandinavia AB

bildades av Sven Sjögren och Lars-Owe Ekman tillsammans med moderbolaget

Kenhar Products. Moderbolaget tillverkade gaffelarmar och Kenhar Scandinavia

AB var återförsäljare av dessa i Skandinavien.

1995 startades SE Wheel som ett separat bolag till Kenhar Scandinavia AB och

inriktade sig på att sälja truckdäck till återförsäljare i Norden och Baltikum. En

kort tid därefter bestämde sig ägarna för att sälja tillbaka sina aktier i Kenhar

Scandinavia AB till moderbolaget och ändrade samtidigt namnet SE Wheel till

SE Wheel & Forks AB.

Företaget är som tidigare nämnts ett grossistföretag och verkar från Linköping

där både kontor och lager finns beläget. Fem personer är heltidsanställda på

företaget där ägarna utgör två av dem. Bland personalen finns även en

timanställd lagerarbetare samt en egenföretagare som sköter bokföringen två

gånger i veckan. År 2000 omsatte företaget ca 24 miljoner kronor där 35 procent

tillräknas försäljning på export.
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SE Wheel & Forks AB:s affärside är följande: ”SE Wheel & Forks AB ska på

lång sikt kunna erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för

truckar till återförsäljare över hela Europa. Genom goda kunskaper om kundens

unika önskemål, hög service och tillgänglighet av produkter skall företaget vara

en stabil partner dit kunden återkommer med glädje.”

För att kunna hålla fast vid denna affärside krävs en omfattande lagerhållning,

vilket i sin tur binder mycket kapital. SE Wheel & Forks AB:s mål är att ha

nöjda kunder som återkommer gång efter gång. Strategin för att uppnå detta är

att genom goda relationer veta kundens unika önskemål när det gäller produkt

såväl som service.

4.1.1  Planering och budgetering

På SE Wheel & Forks AB finns ingen strukturerad budgetprocess där man

planerar utgifter och sätter mål för försäljningen. Det enda som kan liknas vid en

planeringsprocess är informella mål som sätts av de anställda för försäljningen.

Dessa kan vara exempelvis att ”den här månaden ska vi sälja för xxx kr till den

här kunden”, ”totalt ska försäljningen under denna period vara yyy kr” eller

”den ska vi ha som kund”. Styrningen sker således med omsättningen som mål.

4.1.2  Produkter

SE Wheel & Forks AB har inriktat verksamheten på enklare trucktillbehör. De

största produktgrupperna är gaffelarmar, förlängningsgafflar och truckdäck

Gaffelarmar står för 55 procent av omsättningen och köps in från Tyskland och

England. Gafflarna har ett lagervärde på i genomsnitt 10 procent av

årsförsäljningen, räknat till inköpspris. Gafflarna levereras antingen färdiga med

fästklackar eller utan dessa. De färdigställda som tillverkas enligt fasta ISO-

normer utgör 35 procent av den totala gaffelförsäljningen.
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Förlängningsgafflar köps in från fabriken i Sölvesborg och finns i lager till ett

värde av 20 procent räknat på den del som säljs ur lagret. Den säljs även via

direktleverans från fabriken till kunden för ungefär lika mycket. Produkten

bidrar till omsättningen med 15 procent.

Truckdäck som står för 20 procent av omsättningen finns i tre olika modeller:

massiva däck, luftgummidäck och hjulbanor. De två förstnämnda hålls i lager

medan hjulbanor inte lagerhålls då de bara står för 2-3 procent av

däckförsäljningen. Däcken importeras fån Korea, Indien, Kina och Holland.

Leveranserna från Asien står för den största delen. Det totala däcklagret uppgår

till ett värde motsvarande 40 procent av årsförsäljningen.

Övriga produkter som erbjuds kunderna är arbetskorgar, kranarmar, pikbommar,

snöblad, snöskopor, fathanterare mm. Av dessa hålls endast arbetskorgar i lager

och då cirka fem stycken till antalet.

4.2  Kunder
SE Wheel & Forks AB:s kunder är truck- och aggregattillverkare,

truckåterförsäljare och serviceverkstäder i Norden och Baltikum. Aggregat är på

en truck hela det paket som gafflarna sitter fast på, lite förenklat kan man säga

att aggregatet utför lyften. Några enstaka kunder är slutförbrukare men dessa

räknas till undantagen. Antalet kunder inom marknadssegmentet är stort och

företagen är mycket olika vad gäller hur många och hur stora orders de beställer.

Vissa köper in ett fåtal varor någon enstaka gång per år medan andra köper in

ofta och mycket. Den försäljning en kund ger upphov till per år kan variera från

några hundra kronor till summor motsvarande tre procent av den totala
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omsättningen. Antalet orders per kund kan variera från en enda till ett par

hundra.

4.2.1  Betalning från kunder

Företagets kunder erhåller vid en beställning en faktura som ger dem en viss

kredittid. Denna kredittid är vanligtvis 30 dagar för inhemska kunder såväl som

för utländska kunder. Vissa kunder kan få en kredittid på 60 dagar och någon

enstaka har till och med 75 dagars kredittid. Längre kredittid är ett krav för att få

sälja till vissa kunder. Betalningsmoralen i branschen är generellt sett svag. Hos

vissa av SE Wheel & Forks AB:s kunder är den till och med mycket dålig.

Anledningar till att det förehåller sig på detta sätt kan förklaras av allt ifrån att

rutinerna hos kunderna är så dåliga att fakturorna slarvas bort till att dessa inte är

tillräckligt likvida för att betala i tid. Inom företaget finns också en känsla av att

man är för snäll mot de som inte betalar, därför fortsätter problemen. Ungefär 20

procent av alla orders kräver påminnelser för att bli betalda. På fakturorna finns

påskrivet att dröjsmålsränta utgår med diskonto plus åtta procentenheter om

betalning ej erhålles senast på fakturans förfallodag. Denna dröjsmålsränta följs

i de flesta fall inte upp och blir därmed obetald. SE Wheel & Forks AB nöjer sig

med andra ord med att kunderna betalar huvudfakturan.

4.2.2  Frakt till kunder

Då SE Wheel & Forks AB:s kunder finns i hela Norden och Baltikum blir frakt

från centrallagret i Linköping en viktig fråga. Företaget har avtal med stora

transportörer och då de har stora fraktvolymer erhåller de rabatter. Cirka 80-85

procent av leveranserna sker genom SE Wheel & Forks AB:s fraktavtal.

Kostnaderna för detta behandlas på två sätt; antingen faktureras kunden

fraktkostnaden med ett visst tillägg eller så betalar SE Wheel & Forks AB hela
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fraktkostnaden. Resterande leveranser sker enligt kundernas egna fraktavtal. då

de har förmånligare avtal och lägre fraktkostnader därmed uppnås. De kunder

som erhåller betald frakt av SE Wheel & Forks AB är ofta kunder som köper in

stora volymer. Även mindre kunder kan få leveransen fraktfri efter en

affärsmässig bedömning. Att leverera fraktfritt kan vara ett sätt att inleda och

skapa en relation med en kund.

4.2.3  Kostnader

I själva uppsatsen kan av sekretesskäl inga siffror kring företaget nämnas.

Således kommer vi bara teoretiskt resonera kring företagets kostnadsstruktur.

4.3  Kalkylering idag
SE Wheel & Forks AB använder sig inte idag av någon specifik

kalkyleringsmodell för att ta fram produkters självkostnad eller försäljningspris.

Som grossistföretag är större delen av kostnaderna det inköpspris som betalas

för produkten. Det görs sedan ett pålägg för att täcka övriga kostnader.

Marknadspriset, det vill säga vad kunderna är villiga att betala, är ett

grundläggande riktmärke när pålägget bestäms. Mycket av besluten som tas

baseras på fingertoppskänsla och lång erfarenhet inom branschen.

4.4 Lager
SE Wheel & Forks AB förvarar de produkter som lagerförs i ett lager anslutet

till sitt kontor. Lagerytan utgör 84 procent av fastigheten. Lagret är funktionellt

inrett med pallställage och anpassat för effektiv materialhantering med truckar.

Nuvarande upplägg på inredningen möjliggör cirka 630 pallplatser. Pallplatserna

har en yta av 1,2*0,8 m där höjden varierar beroende av vilka produkter som
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ligger på respektive pallplats. Systemet är uppbyggt som så att varje pallplats

endast hyser en produkt. Anledningen till detta är att materialhanteringen ska bli

så effektiv och enkel som möjligt. Det ska lätt gå att hitta vart enskilda

produkter ligger. En titt på pallen ska visa vilken produkt som ligger där utan att

hela pallen behöver gås igenom.
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5 ABC-KALKYL VID SE WHEEL &
FORKS AB

I detta kapitel kommer en ABC-kalkyl för fallföretaget att tas fram. Grunden

kommer att vara de fakta kring företaget som visats i kapitlet

företagsbeskrivning och i bilaga 1 samt de teorier som visats i kapitlet teorier

och modeller.

5.1  Grad av implementering
Målet för modellen på SE Wheel & Forks AB är att kunna mäta lönsamheten i

relationerna, det vill säga företagets orders. Detta innebär att endast de specifika

kund- och produktkostnaderna ska fördelas vilket leder till en partiell

användning av ABC. Någon annan väg att implementera torde ej vara möjlig då

övriga ekonomisystem på företaget ej är tillräckligt uppbyggda för att klara en

fullständig implementering. En ren parallell implementering blir också svår då

något annat system ej existerar. Dock kommer ju modellen att fungera bredvid

det informella planeringssystem som finns, vilket i viss mån gör den parallell.

Istället måste risken beaktas att användandet bara blir tillfälligt utan att så var

det önskade. Detta för att modellen blir för komplicerad och svårarbetad och

överges efter ett tag.

Genom att välja att bara fördela de orderspecifika särkostnaderna kommer vi att

prioritera lönsamheten hos ordern samt enkelhet i modellen. Generellt sett bör

en parallell modell som bara fördelar orderspecifika kostnader vara det optimala

i små grossistföretag. På detta sätt kommer ABC-modellen att fungera som ett

verktyg för utvärdering samtidigt som det övriga ekonomisystemet ligger kvar.
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Systemet används på detta sätt bara vid behov, då mängden artiklar hos en

grossist ofta är mycket stort blir en konstant användning av ABC mycket

krävande.

5.2 Kunderna vid SE Wheel & Forks AB
Bland personalen på SE Wheel & Forks AB råder det inget tvivel om att

företagets kunder skiljer sig åt med avseende på lönsamheten, det vill säga varje

krona i intäkt ger inte lika stor vinst. Detta innebär att modellen måste kunna

mäta lönsamheten på kundnivå, där målet är att sälja lönsamma produkter till

lönsamma kunder. Företaget använder i princip bara en distributionskanal (säljer

till återförsäljare med några få undantag) så något behov av att mäta skillnader i

lönsamheten mellan distributionskanaler finns inte.

Behovet av att utvärdera både produkter och kunder på smidigt sätt är

odiskutabelt något som alla grossistföretag (och alla andra företag med för den

delen) har i varierande utsträckning. En ABC-modell som görs med ambitionen

att bli generellt användbar måste således ta hänsyn till och möta detta behov.

5.3 Aktiviteter och kostnadsdrivare
Vid sammanställandet av företagets verksamhet och efterföljande indelning i

aktiviteter har vi valt att ungefärligen utgå från den indelning som de anställda

själva gjort. En annan faktor som påverkat bestämningen av aktiviteterna är att

det slutliga antalet inte skulle bli för stort och därmed göra modellen ohanterlig.

Att slå samman aktiviteter är i ett litet företag som fallföretaget inget större

problem. Det problem som kan uppstå vid en sammanslagning är att

aktiviteterna blir för heterogena, de processer som läggs i varje aktivitet skiljer
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sig kraftigt från varandra. Detta leder i sin tur till att modellen förlorar i

precision. Avvägningen mellan för många aktiviteter och dålig precision har

hanterats genom en noggrann analys av företaget för att verkligen se vilka

processer som har kunnat läggas samman. Målet har även varit att hålla antalet

aktiviteter i de nedre regionerna av det rekommenderade spannet (5-30). Skälet

till detta är att vårt fallföretag är litet och personalen prioriterar andra saker än

avancerad ekonomistyrning. För att modellen ska bli användbar och uppdaterad

krävs absolut enkelhet

Genom samtal med de anställda har följande processer framkommit: Varor köps

in, varorna tas emot och läggs i lager, kunder beställer varor samt varorna tas ut

från lagret och skickas till kunden. Utöver detta sker en långsiktig bearbetning

av kunderna, gamla som potentiella. Denna process är mycket viktig för

företagets fortlevnad. Förutom dessa huvudprocesser sker diverse stödprocesser

i kundhanteringen beroende på vilken kund som avses, exempel på detta kan

vara betalningspåminnelser och inkasso, rådgivning och återköp av varor. Som

visats i företagspresentationen är åtgärder för att få betalt något som tar resurser

för SE Wheel & Forks AB. En utvärdering av lönsamheten hos en kund måste

därför ta hänsyn till betalningsviljan, det vill säga precisionen i betalningarna,

för att resultatet ska bli exakt. De kostnader som orsakas av en kund som inte

betalar är dels de kostnader för arbetstiden som uppkommer vid

indrivningsarbete och dels den kapitalkostnad som orsakas av att pengar ligger

låsta i kundfodringar. Återköp av varor orsakas dels av fel internt hos företaget,

antingen genom att fel produkt har sålts eller genom rena felplock i

lagerhanteringen, dels kan felköp ske genom misstag av kunden själv och

företaget avgör då från fall till fall om returen ska beviljas. Återköp är dock en

så pass liten aktivitet att den kan bortses ifrån, ingen av de anställda lägger mer

än några få procent av sin tid på den.
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Utgångspunkten för modellen är företagets produkter, däcken och gafflarna.

Anskaffandet av dessa är relativt standardiserat, produkterna kommer i stora

sändningar och i ungefär samma antal vid samtliga leveranser. Genom att utgå

från dessa leveranser kan vi få fram en standardkostnad för varje produkt. I

denna standardkostnad ingår frakt, kostnad för betalning och i förekommande

fall tull. Standardkostnaden läggs sedan till inköpspriset (omräknat till SEK på

betalningsdag) för varan och resultatet blir den totala kostnaden för varan när

den anländer till företagets port. Denna inkostnad är grunden till vilken sedan

produkternas förbrukning av aktiviteterna läggs. Aktiviteterna som presenteras i

det följande är indelade i två grupper, de första fem aktiviteterna är de som är

produktspecifika och de följande fyra är de som är kundspecifika.

INKÖP AV VAROR

GODSMOTTAGNING

LAGERHÅLLNING

KAPITALBINDNING

ORDERPLOCKNING

OPERATIV FÖRSÄLJNING

STRATEGISK FÖRSÄLJNING

EXPORT

BETALNINGSINDRIVNING

Figur 3 Aktivitetslista

Det tjocka strecket skiljer produkt- och kundspecifika aktiviteter.

5.3.1 Produktspecifika aktiviteter

Nedanstående aktiviteter kännetecknas av att det endast är produkter som tar

dem i anspråk. Dessa produktspecifika aktiviteter utgör den första delen av
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kalkylen, där resultatet blir en utkostnad för varje produkt. Det går efter denna

del att utvärdera enskilda produkter

Inköp

Som visats i företagsbeskrivningen sker inköpen till företaget i två steg. På en

strategisk nivå knyts kontakter med olika leverantörer. På den operativa nivån

sker beställningar av varor så som beskrivits i företagsbeskrivningen. Det är

dessa operativa inköp som är målet för aktiviteten och kostnadsdrivaren ska

fördela ut kostnaden för inköpen till produkterna.

Aktiviteten inköp är en liten aktivitet som förbrukar relativt lite resurser och

därför kan det diskuteras om den egentligen borde vara en egen aktivitet eller

ligga under någon annan. Vi anser dock att inköp kan ses som en huvudaktivitet

i företaget och därför bör få den synlighet som den förtjänar. Att fastställa

aktivitetskostnaden blir helt oproblematiskt då den är 30% av de totala

kostnaderna för lön och andra förmåner som uppkommer för den person som

utför inköpen.

Som kostnadsdrivare väljs antalet inköp. Denna kostnadsdrivare stämmer

mycket väl in på de vilkor som kan ställas på en bra sådan. Mätkostnaden blir

mycket låg eftersom det är mycket lätt att nå antalet gjorda inköp. Korrelationen

mellan antalet gjorda inköp och förbrukningen av aktivitetskostnaden är mycket

stor då alla inköp sker på samma sätt. Beteendeeffekterna som kostnadsdrivaren

kommer att frambringa är beroende av hur verksamheten utvecklas. Eftersom

resultatet av drivaren blir en inköpskostnad per produkt finns incitament att

sänka den, antingen genom att vid konstant volym minska tidsåtgången och

därmed sänka aktivitetskostanden eller utföra fler inköp på samma tid.
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Godsmottagning

Syftet med denna aktivitet är att de varor som beställts ska tas emot och lagras in

på företaget. Denna aktivitet rör först och främst lagerarbetaren och de

arbetsredskap som används i varuhanteringen. Kostnaderna för dessa är mycket

lätta att nå genom att de ligger under egna konton i ekonomisystemet. Eftersom

en senare aktivitet, som har till syfte att hantera och skicka iväg redan sålda

varor, verkar motsatsvis och är lika stor som godsmottagningen har vi valt att

helt enkelt dela tidigare nämnda kostnader i två. Aktivitetskostnaden för

godsmottagningen är således hälften av ovan nämnda kostnader.

Som kostnadsdrivare väljs antalet produkter som kommer in till företaget,

resultatet blir en mottagningskostnad per produkt. Som visas i bilaga 1 är

arbetsinsatsen för att ta emot en vara i princip lika stor i hela sortimentet.

Fördelen med denna kostnadsdrivare är flera, mätkostnaden blir låg,

korrelationen med verklig förbrukning är stor och beteendeeffekterna går att

styra.

Lagerhållning

Syftet med denna aktivitet är att fördela kostnaden för den del av fastigheten

som tillskrivs lagret till företagets produkter. Eftersom företaget hyr hela

fastigheten är den enda kostnaden för fastigheten den hyra som betalas till det

uthyrande bolaget. Som visats i företagsbeskrivningen är 84 % av fastigheten

lager, följaktligen blir aktivitetskostnaden 84 % hyreskostnaden. Som

kostnadsdrivare vore antalet pallplatser naturligt, lagret består som tidigare

visats av 630 pallplatser. Genom att använda det som kostnadsdrivare skulle en

kostnad per pallplats erhållas. Genom att visa kostnaden för att lagerhålla på ett

visst antal pallplatser finns incitament för ett bättre utnyttjande av lagerytan



ABC-kalkylering i grossistföretag – modelldesign och effekter

48

genom att exempelvis öka antalet pallplatser genom ombyggnad eller minska

antalet pallplatser per produkt.

Detta skulle dock kräva att ekonomisystemet kunde visa hur många och hur

länge de olika produkterna ligger på lagret, denna information finns inte

tillgänglig så vi måste fördela lagringskostnaden på annat sätt. Valet blir då att

fördela kostnaden som en procentsats av omsättningen, vilket innebär att

produkten påförs ett pålägg som varierar med försäljningspriset. Denna

kostnadsdrivare ger bara en begränsad kausalitet, visserligen är det så att ju

större produkt desto mer tar den lagret i anspråk och en stor produkt har oftast

ett högre försäljningspris än en mindre, som exempel kan nämnas däck. Det som

inte tas hänsyn till är lagringstiden.

Kapitalbindning

Eftersom företaget har ett stort lager och därmed binder ett stort kapital är

kapitalkostnaden något som måste synliggöras. De olika produkterna har olika

invärde och mängderna i lager är olika. Det optimala vore att dessa båda faktorer

kunde visas i kalkylen men pga. företagets enkla ekonomisystem finns inte dessa

data tillgängliga. Alternativen som då står till buds är att bortse från

kapitalkostnaden eller schablonfördela den. Med tanke på vad som slogs fast i

första meningen ser vi det inte som ett alternativ att bortse från

kapitalkostnaden. Valet blir således att schablonfördela ut företagets

räntekostnader som en procentsats av omsättningen. Detta säger naturligtvis

ingenting om den verkliga förbrukningen eftersom lagringstiden för de olika

produkterna skiljer sig. Problemet är dock i och med ABC-analysen synliggjort

och företaget har inför framtiden möjligheter att bygga upp ett ekonomisystem

som klarar ovanstående krav. Resultatet blir nu att produkterna belastas med en

kapitalkostnad vilket ur en lönsamhetssynvinkel är mycket bra.
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Orderplockning

Denna aktivitet är motsatsen till godsmottagning. De varor som togs emot har nu

sålts och ska därmed levereras till kund. Eftersom aktiviteten är så lik aktiviteten

godsmottagning kan samma aktivitetskostnad och kostnadsdrivare användas.

Lagerarbetaren menar att halva hans tid går till godsmottagning och andra

halvan till orderplockning. Som kostnadsdrivare används antal produkter som

levereras ut till kund.

5.3.2  Kundspecifika aktiviteter

De fyra aktiviteter som tas upp här är kundberoende, det vill säga konsumtionen

av dem varierar beroende på vilken kund som avses. Med tillägg av denna del

ges möjlighet att utvärdera olika kunder och se vilka som är bidrar till

lönsamheten på ett tillfredsställande sätt.

Operativ försäljning

Detta är en bred aktivitet som syftar till emottaga beställningar från kunder och

sedan fakturera dessa beställningar. Sett ur en verksamhetssynpunkt är detta den

största aktiviteten på företaget, alla fast anställda är inblandade i olika stor

omfattning. Aktivitetskostnaden blir således personalkostnaderna för de

anställda i samma procent som motsvarar deras del av aktiviteten. Andra

kostnader som skulle kunna inräknas är exempelvis telefon och dylikt. Vi har

dock valt att bortse från detta då det rör sig om väldigt lite pengar i förhållande

till personalkostnaderna. Dessa övriga kostnader delas också av andra aktiviteter

och en fördelning skulle i såfall behöva göras.

Som kostnadsdrivare väljer vi antalet beställningar. Anledning till detta är att

den är lätt att nå och att arbetet med en order tar i anspråk lika mycket av

aktivitetskostnaden oavsett hur mycket kunden köper.
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Strategisk försäljning

Syftet med strategisk försäljning är att behålla relationen med gamla kunder och

inleda relationer med nya. Till sin karaktär är aktiviteten en stor del chansning,

det är omöjligt att veta exempelvis vilka kundbesök eller mässor som kommer

att ge beställningar. Olika kunder kräver olika mycket uppvaktning. Den totala

aktivitetskostnaden består således av personalkostnader för de inblandade,

mässkostnader samt kostnader för reklam och marknadsföring.

Att hitta en relevant kostnadsdrivare torde på grund av ovanstående vara

omöjligt, det finns inget sätt att mäta hur mycket strategiskt arbete som ligger

bakom varje order eller kund. Som vi ser det är en schablonfördelning den enda

möjliga vägen. Genom att använda procent av omsättningen som

kostnadsdrivare kan storleken på de strategiska aktiviteterna styras. Styrningen

kan ske genom att storleken på denna procentsats bestäms och en uppskattning

av möjlig försäljningsvolym hos en kund görs, därmed kan en maximal summa

att spendera erhållas. Detta kan naturligtvis även ske genom att ställa kostnaden

för exempelvis en mässa mot möjligt försäljningsutfall. Beteendeeffekterna blir

således att vikten av att satsa offensivt betonas men även att vikten av satsa på

rätt kunder uppmärksammas.

Export

En del av företagets försäljning sker på export till andra nordeuropeiska länder,

både inom och utanför EU. Det är även en uttalad ambition hos företaget att

exporten ska öka då detta i princip är den enda möjligheten till tillväxt eftersom

SE Wheel & Forks AB är så stora på den svenska marknaden. De kostnader som

tillkommer vid export är bankkostnader, tull i förekommande fall samt särskilda

exportkostnader. Genom att utöka aktivitetskostnaden med merkostnaderna för
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själva försäljningen och inte bara ta med exportkostnaderna kommer en mer

rättvisande och sann bild av kostnaderna för exportförsäljning att erhållas.

Som kostnadsdrivare väljer vi antalet exportorders, informationen är mycket

lätt att tillgå och korrelationen med verklig förbrukning är mycket stor.

Ordervärdet är som visats utan betydelse vid export, bankkostnader och de

extrakostnader för försäljningen som uppkommer är inte volymberoende.

Beteendeeffekterna blir identiska med de som erhålls under aktiviteten operativ

försäljning, vikten av att få så stora orders som möjligt betonas.

Betalningsindrivning

Som tidigare visats på flera ställen är inte betalningsmoralen hos SE Wheel &

Forks AB:s kunder den allra bästa. Följaktligen måste resurser nedläggas på att

få betalt trots att kunden redan fått fakturan. Ansvarig för detta är den person

som såsom egen företagare sköter företagets redovisning. Ungefär 10 procent av

hennes tid går åt till denna aktivitet. Storleken på 10 procent gör att aktiviteten

ligger på gränsen till vad som är stort nog för att vara en aktivitet, men för att

mäta lönsamheten på kunder är den ett måste. Aktivitetskostnaden är 10 procent

av kostnaderna för redovisningstjänster. Som kostnadsdrivare väljs antalet fall

där betalningsindrivning krävs. Resultatet blir en kostnad per problemorder

där korrelationen med verklig förbrukning är mycket stor. Beteendeeffekterna

blir tydliga genom att kostnaden för besvärliga kunder visas för de anställda.

Incitament skapas för att bli strängare eller kanske till och med sluta sälja till de

kunder man vet är sena med betalningarna.

5.3.3 Sammanfattning av modellen

Första steget i modellen visar lönsamheten på orderna innan de kundspecifika

aktiviteterna. Som tidigare nämnts bör målet vara att inte sälja de produkter som
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i det första analyssteget inte ger någon vinst eller har låg marginal. Detta

påståstående bör naturligtvis modifieras och tolkas så att grundmarginalen ska

vara tillräckligt stor att något återstår när de kundspecifika aktiviteterna är

betalda. Genom att ABC-modellen har visat hur stor kostnaden är per order vid

den operativa försäljningen så finns incitament för att arbeta mot att få kunderna

att beställa sällan och mycket.

Modellen fungerar således i som ett utvärderingsverktyg i två steg, vilket först

mäter produkternas lönsamhet och sedan kundernas. Den är byggd utifrån de

förhållanden som råder på fallföretaget men tankegångarna bakom denna

tvåstegsindelning av kalkylen bör vara applicerbar på alla grossistföretag oavsett

storlek som opererar på liknande sätt som fallföretaget, för grossistföretag av

ungefär samma storlek som fallföretaget anser vi att modellen i princip bör vara

direkt applicerbar. De nio aktiviteter som vi identifierat i fallföretaget torde

finnas i de flesta mindre grossistföretag. Detta förutsätter att man har en

kundstruktur och ett sortiment av ungefärligen samma grad av heterogenitet som

fallföretaget. Justeringar kan naturligtvis krävas, vissa av de aktiviteter som

finns i fallföretaget är kanske ej aktuella i alla företag. Ett exempel på en

aktivitet som kanske inte är relevant i alla företag är betalningsindrivning och en

aktivitet som däremot kanske bör tas med är, den i vår modell utlämnade,

aktiviteten för återköp.
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AKTIVITET KOSTNADSDRIVARE

INKÖP ANTAL INKÖP

GODSMOTTAGNING ANTAL PRODUKTER IN

LAGERHÅLLNING % AV OMSÄTTNINGEN

KAPITALBINDNING % AV OMSÄTTNINGEN

ORDERPLOCKNING ANTAL PRODUKTER UT

OPERTIV FÖRSÄLJNING ANTAL BESTÄLLNINGAR

STRATEGISK FÖRSÄLJNING % AV OMSÄTTNINGEN

EXPORT ANTAL EXPORTORDERS

BETALNINGSINDRIVNING ANTAL FALL

Figur 4 ABC-modellen för SE Wheel & Forks AB

5.4 Risker och fallgropar med att använda ABC-
kalkylering

Vid utformningen av ABC-systemet är risken stor att de kostnadsdrivare som

väljs inte på ett kausalt sätt fångar den verkliga resursförbrukningen i företaget.

Anledningen till detta kan vara både att utformningen ej utförs med tillräcklig

noggrannhet i utvärderingen av konsekvenserna eller att det ej går att finna

självklara kostnadsdrivare. Dessa båda kan, vilket är vanligast, samverka.

Innebörden blir då att, i ett läge där det inte finns någon självklar

kostnadsdrivare, ett val mellan flera möjliga måste göras och härmed finns

risken att flera fel uppkommer. Om den valda kostnadsdrivaren inte på ett

kausalt sätt visar produktens resursförbrukning förfelas hela syftet med att göra

en ABC-analys, målet är ju en noggrannare fördelning av verksamhetens

kostnader. Som verktyg för beslutsfattande blir ABC-kalkylen med dessa fel
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mindre användbar och möjligen också en aning farlig. I detta fall där syftet med

ABC-användningen är lönsamhetsstyrning kan snedvridningen som orsakas av

den felaktiga kostnadsdrivaren få negativa konsekvenser som lätt inses.

Att en kostnadsdrivare som väljs inte visar rätt förbrukning kan ha flera skäl, en

viktig faktor som påverkar valet är mätkostnad eller den näraliggande svårighet

att hitta mätdata. I företagets modell har vi fördelat de kapitalkostnader som

lagerhållningen orsakar helt schablonmässigt, något som inte visar eller tar

hänsyn till att olika produkter har olika lagringstider. Att ta hänsyn till det skulle

fordra att företaget hade ett ekonomisystem där både antalet produkter och hur

länge de funnits i lager visas. Nu saknas detta och för att få denna information

krävs en manuell granskning av lagerlistor och försäljningslistor, vilket skulle

orsaka enorma mätkostnader.

En risk är att lita för mycket på ABC-kalkylen, eller rättare sagt, låta den bli för

viktig för beslutsfattandet. SE Wheel & Forks AB är litet företag och positionen

på marknaden är avhängig den service man kan erbjuda sina kunder. Därmed

kan en översyn av sortimentet med grund i ABC-kalkylen som leder till att vissa

produkter tas bort bli förödande. Den färdiga kalkylen får således inte bli mer än

ett utvärderingsverktyg där, trots den nya informationen, de anställdas erfarenhet

och kompetens avgör. ABC-kalkylen ger kvantitativa data för beslutsfattandet,

där affären ses ur ett sifferperspektiv. Som diskuterades ovan är de kvalitativa

data som de anställda besitter också viktiga. För vårt fallföretag är grunden för

fortsatt verksamhet nöjda kunder, lönsamheten kommer genom att styra

kundernas konsumtion mot företagets lönsamma produkter. Detta läge

uppkommer i en situation där de kvantitativa och kvalitativa systemen används

så att de kompletterar varandra.
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Aktivitetslistan för fallföretaget innehåller nio aktiviteter och frågan är

naturligtvis om detta är det optimala antalet. Som nämnts tidigare innebär detta

antal att vi hamnar i de lägre regionerna av rekommenderat antal, därav torde

risken för att systemet blir för stort vara mycket obefintlig. Frågan är istället om

antalet är för lågt och att aktiviteterna därmed inte är tillräckligt homogena.

Sammanläggning av aktiviteter i mindre företag är i sig inget problem vilket

visats i teorikapitlet, det krävs dock att sammanlagda processer har samband

med varandra. Risken med att ha för stora aktiviteter är att de ingående

delaktiviteterna konsumeras på olika nivå av produkterna och en fördelning

skulle därmed inte bli rättvis. Denna risk är som störst när man som i vårt fall så

hårt går in för att prioritera enkelhet. Bedömningen är dock att de aktiviteter som

valts är så pass homogena att denna risk är liten. Den aktivitet som innehåller

flest delaktiviteter är operativ försäljning, eftersom den innehåller aktiviteter

som tidsmässigt sker både före och efter kundens beställning. Här skulle det för

att öka tydligheten och homogeniteten göras en uppdelning i flera

huvudaktiviteter. Dock skulle samma kostnadsdrivare användas och resultatet

skulle därmed även ur exakthetssynpunkt bli detsamma.

Eftersom vi anser att fallföretagets modell kan appliceras generellt på mindre

grossistföretag är naturligtvis så att de svårigheter som räknats upp ovan kan

uppstå även på dessa.
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6 ANDRA FÖRETAGS ERFARENHETER
AV ABC

I detta kapitel ger vi först en kort beskrivning av de grossistföretag som

undersökningen grundar sig på och därefter går vi mer detaljerat in på de

erfarenheter som dessa har samlat på sig inom ABC-området.

Frågeställningarna som behandlas är varför grossistföretag inför denna

kalkyleringsmetod, hur kalkylen byggs upp samt om ABC-informationen medför

några förändringar för företagen.

6.1 Företagen
Det som kännetecknar företagen som medverkat i denna undersökning är att de

alla är större grossister inom olika branscher. Det vill säga de lagerhåller och

distribuerar varor tillverkade av andra företag. Företagen som deltar har alla

implementerat och använt ABC under ett antal år.

Företag 1 är en grossist som verkar inom elbranschen. De säljer elmateriel,

tele/data, belysning, hushållsmaskiner, ventilation och byggplåt. Företaget

omsätter årligen 4,2 miljarder och har cirka 850 anställda. De tog beslutet att

införa ABC 1995 och implementeringen tog cirka två år. De använder ABC-

kalkylen parallellt med den vanliga redovisningen.

Företag 2 lagerhåller och distribuerar finpapper. Företaget har en omsättning på

1,3 miljarder och har 175 anställda. De använder sig av ABC parallellt med det

vanliga affärssystemet. De började med ABC i början av 1990-talet.
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Företag 3 är en stålgrossist som köper in, lagerhåller och distribuerar stål,

armering, specialstål, industrirör, rostfritt stål och aluminium. Företaget har en

omsättning på 2,6 miljarder och antalet anställda uppgår till ca 520 stycken. De

införde ABC 1994 då den då sittande VD:n hade sett fördelar med metoden på

sin tidigare tjänst på ABB och förde med sig den till företaget. ABC-kalkylen

används parallellt med det vanliga ekonomisystemet.

6.1.1 Syftet med att införa ABC

Företag 1: Företaget införde ABC för att erhålla ett bättre verktyg för att se hur

olika kunder bidrog till lönsamheten och därmed få möjlighet att förbättra den.

Företag 2: Detta företag införde ABC för att försöka ta reda på vilka

kunder/kundsegment samt produkter/produktgrupper som de tjänar pengar på.

En annan tanke som låg bakom beslutet var att erhålla ett sätt att kunna se

interaktionen mellan kunder och produkter, det vill säga att kunna se vilka

kunder som köper vad.

Företag 3: Det finns inget uttalat syfte i detta företag, men informellt sett är

syftet att kunna bedöma kunders och produkters lönsamhet. ABC-kalkylen är en

tvådimensionell lönsamhetskalkyl som, enligt respondenten, mer exakt än

traditionella kalkyler kan bestämma lönsamheten.

6.1.2 Huvudaktiviteter/aktiviteter som används i företagen

Företag 1: Företaget har fem huvudprocesser, vilka också kan benämnas

huvudaktiviteter. Dessa är: produkt-, inköp-, logistik-, försäljnings- och

stödjandeprocesser. Den stödjande processen innehåller bland annat backoffice,

personalavdelning, it-avdelning och företagsledning. Processerna innehåller i sin
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tur olika aktiviteter där det exempelvis i försäljningsprocessen finns 40-50 olika

aktiviteter. Totalt i företaget är antalet aktiviteter cirka 200.

Företag 2: Företagets huvudverksamhet är att gå igenom markanden och se

vilka artiklar som finns, köpa in produkterna, lägga in dem på lagret, lasta ut

dem igen och till sist sälja dem. Aktiviteterna är indelade efter vilken typ av

kostnadsdrivare som används. Det finns således ett antal kostnadsdrivare som i

sin tur har en mängd aktiviteter kopplade till sig. En kostnadsdrivare är

exempelvis inköpsorder och till den hör följande aktiviteter: Hantering av

leverantörsfaktura, inköpsarbete, administration, orderadministration, planering,

marknadsanalys och avrop. (Avrop innebär att det finns ett färdigt avtal som

beställning görs emot)

Företag 3: Detta företag har delat in aktiviteterna i fyra olika huvudgrupper.

Dessa är: operativa aktiviteter, interna projektrelaterade aktiviteter, supportande

aktiviteter och strukturella aktiviteter. De operativa aktiviteterna är mer konkreta

aktiviteter som görs i direkt kontakt med kund eller produkt. De interna är

aktiviteter som är mer projektrelaterade, det vill säga aktiviteter som utförs

internt mellan medarbetarna i organisationen. Ett exempel är ”att delta i möten”.

De supportande aktiviteterna är aktiviteter som stödjer och gör det möjligt att

utföra andra aktiviteter, exempelvis ”att administrera personal”. Slutligen

kommer vi till gruppen strukturella aktiviteter som företaget mer eller mindre

använder en som slask. Där samlas många små aktiviteter upp som i sig själva

inte utgör någon betydande del av de totala. Företaget har totalt lite över hundra

aktiviteter. Det poängteras att aktiviteterna inte får vara för små, det vill säga en

aktivitet ska vara en aktivitet och ingen arbetsuppgift. Till exempel ”att svara i

telefon” är inte en aktivitet utan en arbetsuppgift. En aktivitet kan däremot vara
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”att besöka en kund” eller ”att ta emot gods”. En aktivitet ska enligt

intervjupersonen formuleras som ett verb.

6.1.3 Kostnader som inte tas med i kalkylen

Företag 1: Tidigare använde detta företag sig av en 100 procentig

kostnadsfördelning. Denna har nu frångåtts och en stor del av kostnaderna för de

stödjande aktiviteterna, som företagsledning, managertid etc., fördelas ej längre

ut på kalkylobjekten. Inte heller bokslutsdispositioner eller räntekostnader

fördelas ut. Anledningen till räntekostnaden inte fördelas är att det vid en

fördelning endast är möjligt att nå en schablonfördelning av företagets

genomsnittliga räntekostnad (WACC). Kreditförluster fördelas inte ut på

produkt eller leverantör utan endast på kund.

Företag 2: Företaget har valt att inte fördela kreditförluster då dessa inte ingår i

den normala rörelsekostnaden. Kreditförlusten uppkommer för kunder som inte

finns längre och därför har man här valt att lägga kostnaden för kreditförluster

efter resultatet enligt ABC-kalkylen. En kostnad som företaget däremot har valt

att fördela, vilken egentligen inte är en verklig rörelsekostnad utan en

alternativkostnad, är kapitalkostnad.

Företag 3: Företagets filosofi är att alla kostnader ska fördelas ut men denna kan

inte följas fullt ut. Vissa resurser i omkostnadsmassan måste existera vare sig

företaget vill eller inte, med andra ord finns det kostnader som inte går att

påverka och då bör det diskuteras om dessa ska ingå i lönsamhetsberäkningen

eller inte. Företagets olika regioner har egna kostnader och utöver det existerar

centrala kostnader för företaget som helhet. I funktionsorganisationen skapas

fullkostnadsställen, där varje kostnadsställe påförs totalt antal kostnader. Vidare

elimineras alla interndebiteringarna mellan de olika kostnadsställena. Företaget
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fördelar inte ut någon kapitalbindningskostnad. Det är en fiktiv kostnad, en

alternativkostnad, för företaget. Respondenten säger att som grossist måste de

lagerhålla varor och därmed finns inget annat alternativ. Bara faktiska kostnader

bör tas med i kalkylen.

6.1.4  Kostnadsdrivare som används

Företag 1: Totalt använder sig detta företag av cirka 50 olika kostnadsdrivare,

där de vanligaste är antal kunder eller orders. Andra kostnadsdrivare som

används är antal kundbesök, antal offerter, antal reklamationer samt antal uttag

ur varulagret. Aktivitetskostnader som upplevs som svårallokerade, det vill säga

som det är svårt att hitta en korrekt kostnadsdrivare till, fördelas oftast via

orderrader eller försäljningsvolym. Reklamkostnader fördelas med

kostnadsdrivaren antal kundorder och mässor som utgör en annan

marknadsföringsåtgärd fördelas via antalet produkter. Lagerkostnader, det vill

säga hyreskostnader, fördelas med antalet kvadratmeter som varan tar i anspråk.

Företag 2: Företaget har sammanlagt 25 kostnadsdrivare, vilket av respondenten

anses vara för många. Ett lämpligt antal för detta företag uppges vara cirka 15

stycken. Valet att minska antalet kostnadsdrivare bör avvägas mot problemen

med för få kostnadsdrivare som skulle kunna innebära att ABC-kalkylen förlorar

sin relevans. De vanligaste kostnadsdrivarna som används på företaget är antal

kunder, antal kundbesök, antal reklamkampanjer, antal lagerorderrader, antal

lagerorder och antal reklamationer. För att fördela kostnaden för aktiviteten ”att

göra reklamkampanjer” lägger företaget ihop marknadsavdelningens alla

kostnader och får en totalsumma på vad det kostar att göra reklamkampanjer.

Reklamkampanjerna är i sig uppdelade mot olika kundsortiment och artiklar och

ett snitt för hur mycket det kostar att göra en kund- eller produktkampanj över

året räknas ut genom att dividera totalsumman med antalet kampanjer. Om en

viss produkt ska marknadsföras fördelas kostnaden till den produkten över hela
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kundmassan och omvänt förhållande gäller om ett visst kundsegment ska

penetreras. Det som enligt respondenten blir problematiskt är när kampanjer

samtidigt riktas till speciella produkter och speciella kunder. Kapitalkostnaden

för det som lagerhålls fördelas till kunder och produkter genom att

marknadsräntan läggs in i affärssystemet. Problem uppstår när en produkt inte

säljs under året, det blir då svårt att fördela ut denna kostnad på kunder. Det

uppkommer ett glapp där och respondenten förklarar att företaget resonerat och

kommit fram till att produkter ligger i lager för att alla ska kunna köpa av det.

Således fördelas denna kostnaden på alla de kunder som köpt något under året.

Företag 3: Respondenten har svårt att nämna någon siffra på antalet

kostnadsdrivare eftersom företaget, på grund av en komplex verksamhet, har

många olika varianter av kostnadsdrivare. Företaget bedriver sin verksamhet

både genom att hålla ett lager och genom transitaffärer. Vidare har de olika

kostnadsställen inom olika produktområden. Företaget har därför grupperat

kostnadsdrivarna i fyra olika grupper. Dessa är: produktrelaterade, kund- eller

marknadsrelaterade, separata fördelningar och orderradsrelaterade. De första två

kostnadsdrivartyperna, produktrelaterade och kund- eller marknadsrelaterade,

fördelar kostnader som endast når kunder eller produkter i första läget och sedan

fördelas vidare ut till varandra, det vill säga från kunder till produkter eller

tvärtom. De separata fördelningarna fördelar kostnader som både går 100

procent till kund och 100 procent till produkt. Kostnader som fördelas genom

dessa drivare fördelas inte en andra gång. Den sista typen av kostnadsdrivare,

orderradsrelaterade drivare, är hämtade från statistiken och utifrån orderna som

är skrivna så kan exakt information fås om förhållandet mellan produkt och

kund. Det är således också drivare som inte fördelar kostnader vidare från

produkt till kund eller tvärtom.
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Kreditförluster fördelas ut med hjälp av en enkel schablon, per

omsättningskrona.

Den största marknadsaktivitetsposten fördelas ut via omsättningskrona. För ett

fåtal, små marknadsaktiviteter fördelas kostnaden ut på de kunder som den riktas

mot. Dessa kostnader är dock mycket små i relation till de totala.

Lagerkostnader, eller här underförstått, hyreskostnader, fördelas ut via

kvadratmeter. Fördelningen sker i ett antal steg för att det ska bli så nära

verkligheten som möjligt. Företaget har olika typer av lagerbyggnader beroende

på vad det är för typ av material, och utifrån fastighetsvärderingen bedöms

kostnaden per kvadratmeter för respektive materialslag. Vidare finns det inom

samma byggnad olika slags produkter, olika typer av lagringsmöjligheter

(högstaplingslager etc.) och liknande som kostar olika mycket. Dessa kostnader

beräknas för undergruppen och fördelas också ut via antalet kvadratmeter. Det

sista steget är att fördela ut kostnaden per antal artiklar. Att fördela via

pallplatser skulle inte fungera då det finns ett antal olika varianter på hur

artiklarna ligger lagrade, allt ryms inte i pallar.

Det finns relativt mycket kostnader som fördelas ut via schablon men dessa

utgör ändå inte den stora kostnadsmassan. Respondenten anser att 70 procent av

kostnadsmassan fördelas med kausala kostnadsdrivare, resterande fördelas dels

direkt till kalkylobjektet och dels schablonmässigt. Schablonerna blir ofta

begränsade då kostnaden fördelas till ett kostnadsställe och först därefter

fördelas vidare via schablon.
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6.1.5 Kalkylobjekt

Företag 1: De kalkylobjekt som ligger till grund för kostnadsfördelningen i

detta företag är kunder, produkter och leverantörer. När det gäller produkterna

beräknas kostnaden för enskilda artiklar. Syftet med att använda leverantörer

som kalkylobjekt är att i samband med avtalsförhandlingar få möjlighet att se

vilka processer som kostar orimligt mycket och försöka förändra dessa.

Företag 2: Företaget använder produkter på artikelnivå, och kunder som

kalkylobjekt. I och med att företaget räknar resultat på artiklar går det att

summera ihop de artiklar som exempelvis tillhör en viss leverantör och få ett

resultat för denna.

Företag 3: Detta företag använder enskilda kunder samt produkter grupperade

på artikelundergruppsnivå som kalkylobjekt. Det senare objektet, förklarar

respondenten, är grupperat som det är eftersom det finns otroligt många artiklar.

En artikel kan förekomma tre gånger, som lagerartikel, som transitartikel och

som direktartikel. För kunderna märks inte detta av, det vill säga det blir inga

skillnader i priset. När det gäller kunder används enskilda kunder som

kalkylobjekt.

6.1.6 Effekter

Företag 1: Respondenten anger att priserna för främst för de produkter som står

för en liten del av omsättningen har förändras radikalt. För produkter med lika

funktion strävar företaget efter att rekommendera den produkt med bäst ABC-

resultat. Vissa produkter har tagits bort från sortimentet, men detta är inte någon

vanlig åtgärd efter att ha fått resultatet för en produkt. Efter att genom ABC-

kalkylen fått fram rätta kundkostnader har företaget ändrat beteendet mot kunder
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för att förbättra relationen med dessa. Förändringar har då gjorts genom att

ändra priser och servicenivå. De har ansträngt sig för att där det är möjligt föra

in mer lönsamma produkter på vissa kunder. Fokus har även legat på att ta bort

aktiviteter som inte tillför något kundvärde, detta har dock inte medfört några

revolutionerande förändringar men däremot en mängd små processförbättringar.

Respondenten berättade som tidigare nämnts att syftet med ABC var att få en

bättre möjlighet att förbättra lönsamheten. Vidare hävdar han att företagets

lönsamhet har förbättrats med 15-20 procent efter att ABC implementerats.

Företag 2: Priserna styrs av marknaden och därför har inga förändringar gjorts

av dessa. Däremot så använder företaget ABC-informationen till att titta på

kunder och se varför vissa kunder uppvisar ett dåligt ABC-resultat. Oftast

handlar det inte om något som kan lösas internt utan att skriva ett bättre avtal

och få kunden att köpa mer. Företaget analyserar alltid kundstocken utifrån

kundernas egna ekonomiska situation och för kunder som går bra men har gett

ett dåligt ABC-resultat, styr de antingen in mer marknadsföringsåtgärder, gör

fler kundbesök eller sätter in mer maskinell bearbetning på dem. På kunder som

däremot både går dåligt själva och som företaget har ett dåligt ABC-resultat på,

försöker de minska sina insatser. Alla kunder är enligt respondenten viktiga då

de ger ett bidrag och därför har inga kunder har tagits bort efter ABC-

implementeringen. Företaget har ett fullsortiment och använder inte ABC som

ett instrument för att välja produkter till sitt sortiment. Däremot används

informationen som en del för att se vilka produkter som säljer lite och vilka som

säljer mycket. De resultat som kan fås fram för leverantörerna används främst

som en ”ögonöppnare” när det gäller mängden som köps in. Det kan visa sig att

vissa artiklar som säljs i stora volymer köps in i så små volymer att hanteringen

blir onödigt dyr. För dessa leverantörer får företaget ett dåligt ABC-resultat.
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Företag 3: ABC-kalkylen används inte för att prissätta produkter då priserna till

största delen styrs av marknaden och därför inte kan påverkas av det enskilda

företaget. Vad som däremot enligt intervjupersonen går att förändra är företagets

beteende och kundernas beteende. Där har detta företag lagt ner mycket resurser

för att försöka förbättra relationen mellan sig och kunden. Målet är att få kunden

att köpa på ett sådant sätt som är mer lönsamt för företaget. Stor effekt uppnås

när kundernas beteende styrs om så att de kostnader som är direkt rörliga

beroende på affären påverkas. Detta har för företaget givit en direkt

genomslagskraft till det bättre. Vidare bör kanske kunder som är för små för

köpa hos en grossist styras bort och i stället vändas till detaljister. Produkter som

är alldeles för arbetskrävande för att användas som lagerprodukter har tagits bort

ur sortimentet. Vad ett grossistförtag då bör tänka på är att utnyttja sig av

transitaffärer, där varan går direkt från tillverkaren till kunden. På de sättet hålls

kostnaderna nere. Företaget uppger att de egentligen inte använder ABC-kalylen

för att ta fram produktkostnader, den är ingen produktkalkyl. De använder den

främst till att bedöma lönsamheten, det vill säga hur kostnaderna fördelas ut på

kunderna som handlar hos dem. Det som det i slutändan handlar om är att ändra

sättet att sälja.

6.1.7  Kritik och svårigheter med ABC-kalkylen

Trots att företagen ser ABC-kalkylen som något positivt för dem finns det vissa

saker med den som kan kritiseras. De saker som under intervjuerna kom upp är

bland annat att kalkylen inte får vara för komplex eftersom den då blir svår att

hantera. Detta bör givetvis avvägas mot vilken grad av exakthet som vill uppnås.

Ett företag önskar att minska antalet kostnadsdrivare för att få lättare kunna

hantera modellen. Det är vidare svårt att hitta kostnadsdrivare som speglar

kalkylobjektens förbrukning på ett kausalt sätt. Det går mycket tid till att

diskutera vilka kostnadsdrivare som är de rätta och i slutändan måste ändå vissa

aktivitetskostnader fördelas med schabloner. Detta innebär att det är viktigt att
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inse att det inte endast går att följa informationen från ABC-kalkylen för analys

och utvärderingsändamål. Den är bara en input bland alla andra faktorer som

används för detta ändamål.
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7 ANALYS
I detta kapitel kommer vårt insamlade empiriska material från dels SE Wheel &

Forks AB och dels telefonintervjuerna att analyseras mot de teorier och

modeller som ställts upp i referensramen. Syftet är att besvara frågorna i

problemformuleringen och genom dessa svar sätta upp kriterier för hur en ABC-

modell bör se ut och kan användas i grossistföretag.

7.1 Skillnad i storlek mellan företagen
De företag som figurerat i denna studie, det vill säga SE Wheel & Forks AB

samt de tre företag vi intervjuat via telefon, skiljer sig åt väldigt markant med

avseende på storleken. Att det kan upplevas som tveksamt för studien och dess

resultat att vårt fallföretag har fem anställda och några av de företag vi

telefonintervjuat har över 500, kan vi förstå. I det stora hela har dock företagen

samma syfte, försörja sina kunder med varor tillverkade av andra. Och

tillvägagångssättet, det vill säga processerna, för att kunna göra detta är

desamma vare sig företaget har fem eller 500 anställda. Innebär då dessa

storleksskillnader att även ABC-modellen blir mer eller mindre komplex? Vid

en jämförelse av den kalkyl vi tagit fram för SE Wheel & Forks AB och de

kalkyler som används på de telefonintervjuade företagen kan ett antagande om

att det faktiskt förhåller sig så göras. Antalet aktiviteter och kostnadsdrivare

skulle därmed kunna hävdas vara storleksberoende, så tillvida att det för ett litet

företag knappast är lika motiverat som för ett stort att använda hundratals

aktiviteter. En avvägning mellan hur mycket resurser som ska läggas ner på att

upprätthålla kalkylen och hur exakt den ska vara, måste göras. I det mindre

företaget kan olika aktiviteter aggregeras så att det som är flera aktiviteter i det

stora företaget blir en. Som exempel kan aktiviteten godsmottagning som vi har
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i fallföretagets kalkyl i andra företag delas upp i lossning av gods, sortering och

inlagring. Vissa företag delar även in aktiviteterna efter produkt så listan blir

ännu längre med saker som lossning av produkt X, lossning av produkt Y och så

vidare. Detta exempel visar att kalkylen i det lilla företaget i mångt och mycket

är en aggregering av kalkylen i det stora.

7.2 Varför har företagen infört ABC-kalkylering?
Ett ABC-införande är ett projekt av modell större och således något som man

inte ger sig in i utan att vara fokuserad. Genom att studera vilka skäl de

intervjuade företagen har angett och jämföra dem med de skäl som SE Wheel &

Forks AB hade när vi applicerade ABC där är förhoppningen att vi tillsammans

med existerande teorier ska kunna visa vad som bör vara grunden för ett ABC-

införande.

Samtliga av de telefonintervjuade företagen anger att de främst efterfrågade en

effektivare lönsamhetsmätning och att det var grunden till införandet. Denna

lönsamhetsmätning skulle ske i två dimensioner, lönsamheten för kunder och

lönsamheten för produkter. Effektivare lönsamhetsmätning innebär att företagen

anammat tankar kring operationell ABM. Lönsamheten ska mätas på kort sikt

och efterfrågan på företaget antas konstant.

Möjligheten till tvådimensionellhet som ABC-kalkylen ger är en av dess största

fördelar i grossistföretagskontexten, att kunna integrera både kund- och

produktkalkyler i samma system gör att arbete kan besparas. Företag 2 anger att

de vill mäta interaktionen mellan kunder och produkter, vilket vi tolkar som en

grund för lönsamhetsstyrning. Fakta om vem som köper vad kan fungera som

grund för att styra mot lönsamma produkter och ändra beteendet hos kunderna.
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En önskan om att, på ett noggrant och effektivt sätt, få en bättre

kostnadsmedvetenhet både när det gäller produkter och kunder och därmed öka

möjligheterna att förbättra lönsamheten var det som drev fram beslutet att

använda ABC-kalkylering hos SE Wheel & Forks AB.

Ur tidpunkten för införandet av ABC-kalkylering anser vi att det går att utläsa

en delförklaring till varför införandet skedde. I början/mitten av 1990-talet var ju

yttre faktorer som konjunktur och kundernas efterfrågan något som la en tung

press på företagens lönsamhet i stort. Därför bör ABC ha lockat företagen att,

när de yttre faktorerna var så ogynnsamma, möjliggöra maximal intern

effektivitet. Ett ABC-införande kan innebära förbättringar av informationen för

beslutsfattare, både vad gäller kvantitet och kvalitet. De får med andra ord

tillgång till ytterligare mängder information, och om kalkylen gjorts noggrant,

även till information som är av stort värde för företaget. Denna information om

kunder och produkter kan rätt använd fungera rejält lönsamhetshöjande. Även

dessa tankar ligger i linje med operationell ABM. Företag 1 menar att ABC-

kalkylering ökat deras lönsamhet med 15-20 procent. Denna siffra kan

naturligtvis betvivlas, de förbättrade yttre faktorerna nu jämfört med mitten av

1990-talet bör rimligen ha haft viss inverkan, men den visar ändå att rätt använd

ABC-information kan höja lönsamheten.

7.3 Modellutformning

7.3.1  Grad av implementering

Företag som inför ABC kan göra det på olika sätt. De företag som medverkat i

telefonintervjuerna har alla valt att lägga ABC-modellen utanför det vanliga

affärs- eller redovisningssystemet, det vill säga de har valt en parallell

implementeringsgrad. Anledningen till detta är att det anses som svårt att helt ta
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bort det traditionella systemet. Även i SE Wheel & Forks AB har vi valt att

lägga ABC modellen helt utanför redovisningssystemet. Om ABC-modellen är

omfattade med många aktiviteter och kostnadsdrivare kan det bli svårt och

besvärligt att integrera den med övriga system. Det tar mycket tid och resurser

att införa och uppdatera och därmed är det möjligt att nyttan med en eventuell

integration skulle gå förlorad.

I modellen som vi utformat på SE Wheel & Forks AB har vi även valt att

utesluta vissa kostnader. Detta gör vi då vi anser att det är svårt att, på ett korrekt

och kausalt sätt, fördela dessa till en specifik order via produkter och kunder. Vi

har med andra ord även valt att använda ABC-modellen partiellt med avseende

på kostnaderna som tas med. På detta sätt har även de övriga företagen i

undersökningen gått tillväga. I varierande grad väljer de att inte fördela ut

samtliga kostnader med ABC-kalkylen. Vi valde exempelvis att inte ta med

kostnader för företagsledning och andra centrala kostnader. Dessa har ingen

direkt koppling till varken kund, produkt eller order och skulle därmed endast

fördelas ändå ut till kalkylobjekten schablonmässigt. En omdiskuterad kostnad

att fördela är den fiktiva kostnaden som alla grossistföretag har för kapital

bundet i lager. Denna är en alternativkostnad och då kan man fråga sig om det

egentligen finns något alternativ till att hålla lager för en grossist. Förmodligen

inte, men det är ändå en relativt stor kostnad och viktig att ha i baktanke. Därför

har två av företagen och även vi för SE Wheel & Forks AB:s del valt att ta med

denna. Kreditförluster utgör en annan kostnad som företagen gjort på olika sätt

med, ett företag resonerar som så att det är en kostnad för kunder som inte

längre finns och därför går den inte att fördela. Ett annat företag tar dock med

den och fördelar den i kundkalkylen.
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En tillfällig implementering kan vara lösningen när ett företag hamnar i

svårigheter trots att de yttre faktorerna är gynnsamma. Företaget kan för en

sådan tillfällig implementering till exempel ta hjälp utifrån och använda

kalkylen för att analysera verksamhetens lönsamhet för perioden, få en

ögonblicksbild. Denna ABC-kalkyl är då bara tillfällig och inga resurser läggs

ner för att upprätthålla och följa upp kalkylen. Således kommer inte modellen att

leda till några långsiktiga fördelar.

7.3.2  Aktiviteter

Alla tre företag som vi intervjuat har byggt upp sina aktivitetslistor utifrån ett

vad vi vad kallar fågelperspektiv på sin verksamhet. Genom att studera

ovanifrån ser man vad som är huvudprocesser i respektive företag. Dessa

huvudprocesser kompletteras sedan med stödprocesser. De tre företagen har

sedan delat in de olika processerna i aktiviteter. Företagen har vidare valt att

gruppera in de identifierade aktiviteterna i huvudaktiviteter respektive

huvudprocesser. Anledningen till detta är att företagen är stora och har ett stort

antal aktiviteter. Samma tankar låg bakom den aktivitetslista vi skapade för

fallföretaget, genom att studera företaget såg vi huvudprocesserna, det vill säga

vad som sker i den dagliga verksamheten. Vi intervjuade även alla anställda för

att mer exakt nå aktiviteterna, således fick vi aktiviteterna i fallföretaget genom

en botten-upp process. I de företag vi telefonintervjuat skulle en liknande

process bli alldeles för tidskrävande på grund av antalet anställda. De har istället

fått sin bild av processerna genom en kombination av intervjuer (botten-upp-

process) och erfarenheter från andra exempelvis konsulter. Hur kombinationen

av dessa två metoder bör se ut, det vill säga. hur stor del konsulthjälp

(erfarenheter) och hur stor del intervjuer som ska användas måste avgöras i det

enskilda fallet. De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är hur exakt det slutliga

systemet önskas samt hur mycket resurser som tilldelats. Vidare så anser vi att
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det kan finnas risker för grossistföretag med att förlita sig för mycket på tidigare

erfarenheter genom exempelvis konsulter. Anledningen till detta är att ABC-

modellen kommer från en industriell miljö och de erfarenheter som gjorts där

inte är helt överförbara till grossistföretag. Den största skillnaden är att i ett

industriföretag förädlas produkterna, vilket inte sker i grossistföretaget.

Skillnader i verksamheterna måste tas hänsyn till när aktiviteterna fastställs och

därmed kan det bli problematiskt att använda en standardmodell. Att det finns

det finns få erfarenheter av ABC i grossistföretag är något vi märkt under

uppsatsarbetet. Trots relativt stort sökarbete hittade vi endast tre företag att

intervjua.

När det gäller hur stora eller omfattande aktiviteterna bör vara är regeln ”lagom

är bäst” tillämplig. En aktivitet ska vara mer än bara en arbetsuppgift, å andra

sidan ska de moment som ingår i en aktivitet vara logiskt sammanlänkade.

Tumregeln säger att aktiviteter som förbrukar mindre än fem procent av

resurserna ska utelämnas, men efter våra studier i fallföretaget anser vi att detta

bör modifieras en aning. Vissa saker tar lite resurser i anspråk men är strategiskt

mycket viktiga. Som exempel kan nämnas betalningsindrivning i fallföretaget

och sökandet efter nya produkter i de företag vi intervjuat. Således bör inte bara

storleken på aktiviteten beaktas utan även dess betydelse. Viktigt när det talas

om betydelsen av en aktivitet är det beteende som ABC-kalkylen ska

uppmuntra. Genom att exempelvis synliggöra kostnaderna för

betalningsindrivning uppmuntras till försiktighet med problemkunder och

synliggörandet av sökandet efter nya produkter uppmuntrar till innovation.

7.3.3 Kostnadsdrivare

Att rätt kostnadsdrivare väljs är enligt vår mening det som avgör hur effektiv

kalkylen ska bli. Det är kostnadsdrivarna som avgör hur mycket av kostnaden
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som ska belasta en viss produkt eller kund. Finns inte det kausala sambandet

mellan kostnaden och kalkylobjektets förbrukning ger inte kalkylen en rättvis

bild av det faktiska förhållandet. Begreppet rätt kostnadsdrivare är naturligtvis

omöjligt att helt definiera. De företag vi telefonintervjuat har valt olika ansatser

när det gäller kostnadsdrivare, vilket har resulterat i att de använder ett

varierande antal. Även synen på kostnadsdrivarna skiljer sig. Ett av företaget vill

ha så få som möjligt och ett annat har många men sedan delat in dem i grupper.

Vi tycker oss skönja att korrelationsgraden har varit det som spelat störst roll när

det gäller valet av kostnadsdrivare. Att mätkostnaden inte beaktas torde bero på

att företagen har byggt stora IT-system för att hantera ekonomisk information.

Beteendeeffekterna har fått stå tillbaka då företagen haft som inriktning att få ett

system som visar hur lönsamheten är, styrningsmöjligheterna har inte beaktas.

Med detta menas att modellen som sådan inte konstruerats för styra utan det är

resultatet av användandet som är intressant. Alla företagen har till största delen

kostnadsdrivare som fångar antalet transaktioner, schablonfördelningar har

endast använts för mycket svårfördelade kostnader.

Att till så stor grad som möjligt använda transaktionsbaserade kostnadsdrivare

var också något som vi strävade efter vid konstruktionen av Se Wheel & Forks

AB:s modell. Anledningen till att vi inte nådde ända fram beror på att

fallföretaget saknar de IT-system som de företag vi intervjuat har. Att använda

transaktionsbaserade kostnadsdrivare är enligt oss inte endast något som sänker

mätkostnaden utan det är själva grunden för ABC-kalkylering. Förbrukningen av

de flesta aktiviteter har inget samband med produktens monetära värde. Att

använda transaktionsbaserade kostnadsdrivare kan innebära problem om

företaget har en stor aktivitet och de olika produkterna tar olika stor del men

man ändå väljer en transaktionsbaserad drivare. Som exempel kan nämnas

aktiviteten orderplockning i fallföretaget, där vi valt antalet produkter som
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kostnadsdrivare. Enligt företagets personal är skillnaden i tidsåtgång mellan

produkterna försumbar, men hade ej så varit fallet skulle modellen gett en

felfördelning. I stora företag minimeras dessa risker genom att många och

produktspecifika aktiviteter används vilket gör att kostnadsdrivarna blir mer

kausala.

Antalet kostnadsdrivare är något som måste bestämmas i det aktuella fallet,

hänsyn måste tas till hur många aktiviteter som valts. Att som i företag 2 säga att

man bara bör ha 15 stycken anser vi vara farligt, risken är uppenbar att en

kostnadsdrivare kopplas till en aktivitet med vilken sambandet är svagt. Arbetet

med att minska antalet kostnadsdrivare bör istället börja med att minska antalet

aktiviteter. Detta av den anledningen att varje aktivitet måste ha en kausal

kostnadsdrivare.

7.3.4 Kalkylobjekt

De företag vi telefonintervjuat använder kunder och artiklar samt i ett fall

leverantörer som kalkylobjekt. I modellen på fallföretaget har vi valt ordern som

kalkylobjekt med delkalkylobjekten kund och produkt. Detta ger möjlighet att

utföra en tvådimensionell utvärdering eftersom kalkylen både visar resultatet för

ordern samt delresultatet på produkt- och kundnivå. Detta ligger i linjen med

den parallella användningen av ABC-kalkylen, då det här finns möjlighet att

utvärdera en redan genomförd order samt att på offertstadiet erhålla beslutstöd. I

och med att produkt och kund finns med som delkalkylobjekt finns möjligheter

till utvärdering även av dessa enskilt.

Ordern är grunden för företaget, den länkar ihop produkter, kunder och

leverantörer. En order medför olika kostnader beroende på exempelvis vilken

produkt som beställs, vilken kund det är som beställer samt vilken leverantör
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som används. När man önskar utvärdera leverantörer är produkten grunden,

genom att utgå från det pris man kan få från de olika leverantörerna och sedan

addera kostnaderna för förbrukningen av aktiviteterna kan utvärderingen ske.

Anledningen till att vi anser att kunder är mindre lämpliga som

huvudkalkylobjekt är att innan någon produkt sålts är alla kunder lika när det

gäller kostnader som de orsakar företaget. Invändningar mot detta skulle kunna

vara att grossistföretaget riktar marknadsföringsåtgärder mot potentiella kunder

och därmed uppstår kostnader. Dessa kostnader blir dock inte kundkostnader

förrän en order inkommer. Kostnader för de potentiella kunder som inte beställer

är inga kundkostnader utan allmänna marknadsföringskostnader. Viktigt att

notera att är att vi med detta inte menar att det onödigt att mäta

kundlönsamheten. Skillnaderna mellan kunderna uppkommer när de köper

företagets produkter och konsumerar företagets aktiviteter i varierande grad.

Anledningen till att kunder varierar i lönsamhet kan vara att de betalar sent,

kräver mycket rådgivning, beställer ofta, kräver mycket bearbetning m.m. Dessa

saker ligger sedan som aktiviteter i företagets aktivitetslista och genom olika

kostnadsdrivare förs de sedan ut på ordern. Önskas en utvärdering av en kunds

resultat för en viss period kan resultatet från dennes samtliga orders summeras.

7.3.5  Kundkalkyler

Behovet av kundkalkyler64 kommer ur det faktum att varje krona från olika

kunder ger olika vinst. ABC-kalkylering förenklar mätningen av kundlönsamhet

jämfört med de traditionella kundkalkylerna. I ett grossistföretag är produkten

det som skapar värde och dess väg genom företaget är det som förbrukar

resurser genom att konsumera de olika aktiviteterna. Genom att betänka

                                          
64 I kapitlet teorier och modeller benämns detta CAP och kan ske i två dimensioner.



ABC-kalkylering i grossistföretag – modelldesign och effekter

76

kundlönsamheten när modellen tas fram behöver sedan inte någon speciell

kalkyl för kundlönsamhet göras. I vårt fallföretag har vi byggt ABC-kalkylen

med utgångspunkt i företagets processer, resultatet blev en modell där ordern

först belastas med sin konsumtion av de produktspecifika kostnaderna och sedan

med kostnaderna för de aktiviteter som orsakas av den kund som köpt

produkten. Fallföretagets modell är så liten att det kanske inte tydligt framgår att

den är tvådelad, men i en större kalkyl med uppemot 100 aktiviteter som de

företag vi telefonintervjuat blir det mer tydligt att vissa aktiviteter är klart

kundspecifika och att produkten därmed bara belastas med kostnader om kunden

konsumerar dessa aktiviteter. För en fullständig utvärdering av en kund kan

resultatet av dennes samtliga orders summeras.

Den andra dimensionen av CAP-mätning, utvärdering av distributionskanaler,

går att nå på samma sätt. Genom att vid byggandet av ABC-modellen ta med de

aktiviteter och relevanta kostnadsdrivare som visar alla möjligheter till

distribution som företaget har och sedan belasta produkterna efter vilken kanal

de sålts i finns möjligheter till utvärdering.

7.3.6  Återkoppling till fallföretagets ABC-modell

Den modell som togs fram för fallföretaget och andra mindre grossistföretag

presenterades i kapitel 5. I och med att de modeller som de företag vi

telefonintervjuat använder nu har analyserats kan det vara på sin plats att göra en

återknytning och se om några ändringar bör göras. Direkt kan sägas att vi anser

att samma tankar legat bakom modellutvecklandet hos fallföretaget som hos de

andra företagen. I och med att tankegångarna bakom varit lika är modellerna så

lika som skillnaderna mellan företagen tillåter. Önskemålen om att ha så få

aktiviteter som möjligt har inte varit lika starka i de telefonintervjuade företagen.

Detta är dock ingen anledning att ändra i fallföretagets modell, då de nio
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aktiviteter som identifierats täcker verksamheten på ett bra sätt. Vad gäller

kostnadsdrivare har de telefonintervjuade förtagen till en större grad använt

transaktionsbaserade sådana. Skillnaden förklaras av tillgång till data och någon

möjlighet för oss att ändra i modellen finns då tyvärr inte. Den stora punkten där

skillnad finns är vilka kalkylobjekt som används. I de telefonintervjuade

företagen används både kunder och produkter medan fallföretagets bygger på

ordern. Trots de telefonintervjuade företagens goda erfarenheter av modellen

och användandet av dessa kalkylobjekt väljer vi att inte ändra i fallföretagets

modell. Grundtanken är den samma men i vår strävan att hålla modellen så enkel

som möjligt räcker ett kalkylobjekt. Som vi visat i kapitel 5 är det möjligt att

mäta lönsamhet i både produkt- och kundled.

7.4 Vika förändringar/effekter leder ABC-
informationen till?

Ett grundläggande faktum som vi observerat vid utformning och observation av

ABC-kalkylen är att den information som fås från ABC-kalkylen helt och hållet

beror på hur man lagt upp kalkylen och vilka kalkylobjekt som används. Dessa

väljs efter det som företaget vill att ABC-informationen visa. Effekterna av

ABC-informationen syns främst i fyra aspekter, prissättning, sortiment,

kundrelationer och övergripande lönsamhet. Dessa effekter ligger inom teorierna

kring strategisk ABM. Önskan att nå strategisk ABM har verkat starkare än en

önskan om operativ, vid själva införandet fanns en önskan om operativ ABM

men långsiktigt var målen satta högre än så. Vår syn på grossistföretagets

situation är att om det verkar på en marknad med fri konkurrens så beror

lönsamheten på att man säljer rätt produkter till rätt pris. Då SE Wheel & Forks

AB inte har hunnit använda informationen från ABC-kalkylen än blir det den
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emiriska undersökning på de tre övriga företagen som ligger till grund för denna

del av analysen.

7.4.1 Prissättning

När det gäller prissättning av produkter kan ABC-kalkylen ses som ett av flera

verktyg som ger indikationer på vilken nivå priset ska sättas. Övriga faktorer

som måste tas hänsyn till är vad kunden är beredd att betala samt företagets

konkurrenssituation.

Det som framkommit av undersökningen är att många företag är pristagare och

inte kan göra så mycket för att påverka det pris som kunden möter. Detta är

givetvis beroende på i vilken bransch företaget verkar eller om man av någon

anledning kan erbjuda en produkt andra inte har. Där det dock kan finnas en

liten möjlighet och anledning att höja priserna är på de produkter som inte är så

viktiga för omsättningen. Dessa produkter medför ofta högre kostnader än vad

både traditionell kalkylering och fingertoppskänslan visar, vilket innebär att de

många gånger blir förlustprodukter. Förhållandet mellan prissättning och

kalkyler har inte ändrats hos respondentföretagen efter ABC-modellens intåg. I

traditionell kalkylering betonas vikten av att hålla isär dessa.

Grossistföretag måste i de flesta fall tillhandahålla sina resurser i förväg,

produkterna måste finnas i lager eller vara beställda hos leverantör för att kunna

säljas. Detta orsakar förutom inköpskostnaden för själva varan diverse indirekta

kostnader som för lönsamhetens skull måste täckas. Om efterfrågan på en

produkt försvinner eller sjunker har företaget ändå kvar de indirekta

kostnaderna. Effekten av att ABC används blir att dessa indirekta kostnader

kommer i ljuset och företaget blir medvetet om att en försäljning till

marginalkostnaden (inköpspriset) inte kommer att ge vinst eller med andra ord
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bidra till lönsamheten på ett tillfredsställande sätt. Det är enligt oss när det gäller

att få fram ett acceptabelt lägsta pris som ABC-informationen verkligen kan

vara användbar. Detta pris täcker då alla kostnader kalkylobjektet orsakar och

det går utifrån detta att diskutera om mängdrabatter och liknande ska användas

för att gynna vissa kunder.

Sammanfattningsvis kan således sägas att det är svårt att, om företaget verkar i

en bransch med full konkurrens, ändra priserna efter den informationen som

framkommer från ABC-kalkylen. Den effekt som ABC-informationen i stället

får är att fungera som en varningslampa om vilket som är det lägsta pris som

företaget kan ta ut.

7.4.2 Produktsortiment och produktkostnader

Vad gäller förändringar av det produktsortiment ett företag erbjuder kan det

inledningsvis sägas att vidden och omfånget av det beror mycket på vilken

strategi företaget har valt när det gäller produktdiversifiering. Det finns företag

som, för att upprätthålla den service som kunderna vill ha och därmed stå sig i

konkurrensen med andra företag, måste hålla med ett fullsortiment. Skulle då

produkter som uppvisar ett dåligt ABC-resultat tas bort skulle det kunna leda till

förödande konsekvenser för företaget. Med dåligt ABC-resultat avses produkter

som när de påförts kostnaderna för sin förbrukning av aktiviteterna får ett värde

som ligger nära eller över möjligt försäljningspris.

Vad som framkommit efter samtal med företagen är att ABC-informationen i

enskilda fall leder till att produkter tas bort från sortimentet men oftast ses den

mer som ett utvärderingsverktyg för att belysa vilka produkter som går bra och

vilka som går dåligt. Därefter försöker företagen på andra sätt lösa problemen

med mindre lönsamma eller rent av olönsamma produkter. Ofta innebär detta att
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företagen, om det finns produkter med liknande funktion, koncentrerar sig på att

sälja de produkter med bäst ABC-resultat. Har man ett brett sortiment kan det

finnas möjligheter att styra över konsumtion av lågvolymprodukter till snarlika

högvolymprodukter och därmed öka marginalerna. Effekten blir således att

ABC-kalkylen fungerar som en sortimentsstyrare. Även här måste dock ABC-

kalkylen ses som ett beslutsstöd bland flera, det kan som nämnts innan finnas

andra skäl som gör att man måste ha dessa produkter.

En lösning som grossistföretag använder sig av för att öka produkters lönsamhet

är att i större utsträckning utnyttja sig av transitaffärer, det vill säga de fungerar

som en förmedlare mellan slutkund och tillverkare utan att ta varan i besittning.

De aktiviteter som berör den interna hanteringen behöver därmed inte belasta

produkten, på detta sätt minskas eller försvinner vissa kostnader som då

uppkommer. Här skriver vi produkt vilket beror på att respondentföretagen

använder denna som kalkylobjekt. Enligt vår modell blir det ordern som blir mer

lönsam genom transitaffärer.

7.4.3 Kundrelationer

I samtliga av de företag som vi har haft kontakt med används kunder som

kalkylobjekt med avsikten att kunna utvärdera deras kostnader och se hur och

om de bidrar till lönsamheten. Kostnader för de olika kunderna varierar eftersom

de har olika behov och därför är det av stor betydelse att ta med

kundperspektivet i ABC-modellen. Som vi tidigare nämnt anser inte vi att

kunder ska vara ett kalkylobjekt, vilket kan verka en aning motsägelsefullt i

ljuset av detta. Vår tes är att kunder ska utvärderas efter de produkter som de

köper och därmed är ordern kalkylobjekt. Den intressanta frågan är vad som

görs när en kunds produktval leder till för höga kostnader och inte bidrar till



ABC-kalkylering i grossistföretag – modelldesign och effekter

81

lönsamheten på ett tillfredsställande sätt. Denna fråga ska vi försöka analysera i

följande resonemang.

En åsikt som delades av företagen i undersökningen är att alla kunder ses som

viktiga och det är därför mycket ovanligt att kunder avvisas. För kunder som är

för små för att köpa hos en grossist och därmed kostar mycket bör det diskuteras

om dessa ska köpa av grossister eller styras bort och i stället vändas till

detaljister. Vad som däremot är vanligare och som också är det som företagen

ser som den viktigaste källan till förändring är förändring av beteendet och

relationen till kunden. Företagens mål är att genom förbättrade relationer få

kunden att ändra sitt köpbeteende och därmed bli mer lönsam för företaget.

Detta görs optimalt genom att sälja lönsamma produkter till lönsamma kunder.

Stora lönsamhetseffekter kan uppnås om kundernas beteende styrs om så att de

kostnader som förändras proportionellt med transaktionens storlek påverkas,

exempel på detta är olika former av försäkringar, frakter och bankavgifter.

Det optimala skulle vara att utvärdera och analysera varje enskild kund för att

kunna bemöta denna på bästa sätt. Ett av företagen i undersökningen hävdar att

de alltid utgår från kundens ekonomiska situation när de analyserar dennes

lönsamhet, men att detta går att göra för alla tusentals kunder i ett grossistföretag

tror vi blir för tidskrävande och därmed näst intill omöjligt.

De åtgärder som sätts in för att uppnå bättre ABC-resultat på kunderna är många

och varierande. Företagen använder sig exempelvis av metoder som att ändra

antalet marknadsföringsåtgärder vilket kan innebära fler eller färre kundbesök.

De förändrar den service som erbjuds så att mer resurser läggs på de lönsamma

kunderna och mindre insatser görs på de kunder med ett sämre ABC-resultat.

Vidare ändrar de avtal för att få kunden att köpa andra mer lönsamma produkter
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eller att få den att köpa mer både totalt och vid varje order. Genom att få kunden

att köpa mer vid varje order minskas de operativa försäljningskostnaderna då

varje kund då tar i anspråk mindre resurser.

7.4.4 Övergripande lönsamhet

De ovanstående tre förändringsaspekterna: prissättning, sortiment och

kundrelationer leder till och mynnar ut i ett övergipande resultat som är av stort

intresse för alla vinstdrivande företag: förändring och positiva effekter på

lönsamheten. De förändringar som beskrivits ovan genomförs för att förbättra

enskilda produkters och kunders lönsamhet och därmed också hela företagets

lönsamhet. Denna lönsamhetseffekt är således något som påverkas av samtliga

förändringar som ABC-informationen ger upphov till. Effekten är också oftast

anledningen eller syftet till att företagen inför ABC. Det är givetvis många andra

variabler i företagets interna och externa miljö som inverkar på företagets totala

lönsamhet och det är svårt att entydigt säga att ABC har alltid har ett positivt

samband med lönsamheten. Företagen i undersökningen hävdar dock att detta

samband finns och ett av dem vågar till och med påstå att företagets lönsamhet

förbättrats med 15-20 procent tack vare ABC.



ABC-kalkylering i grossistföretag – modelldesign och effekter

83

8 SLUTSATSER
Denna undersökning har lett till att vi har kunnat dra vissa slutsatser kring

fenomenet ABC-kalkylering i grossistföretag. Slutsatserna presenteras i detta

kapitel.

8.1 Införandet
Genom observationer har vi sett att en önskan om effektivare

lönsamhetsmätning har varit huvuddrivkraft hos de företag som infört ABC.

Detta var också den tanke som låg bakom den ABC-modell vi byggde i

fallföretaget. Vidare så är även en önskan om tvådimensionell

lönsamhetsmätning, av kunder och produkter, enligt oss att nästan betrakta som

ett krav. Utan denna kommer ABC-modellen att ge stora mängder information

som därefter inte kommer att användas. Graden av implementering varierar

naturligtvis med syftet, en tillfällig implementering kan hjälpa företaget ur en

svacka. Dock anser vi med stöd av de intervjuade företagens erfarenheter att en

långsiktig parallell implementering är det som ger modellen chansen att visa sin

fulla potential. De effekter65 ABC har i grossistföretaget (styrning av kunder och

sortiment) kräver viss tid för att visa sig. ABC-kalkyleringen ska således

användas parallellt med det vanliga ekonomisystemet och partiellt med avseende

på kostnaderna. Den partiella implementeringen innebär att bara särkostnader

för kalkylobjektet tas med och därmed kan lönsamheten för detta utvärderas.

                                          
65 Mer om effekter senare i kapitlet.
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8.2 Modellutformning
Grundläggande för modellen i grossistföretaget är att den ska spegla den

verksamhet som sker där. Aktivitetslistan ska tydligt visa de processer som sker

i företaget. Det innebär en stor risk att använda en standardmodell från ett

tillverkande företag rakt av. Därför är det viktigt visa på skillnader mellan

grossist- och industriföretag. Med skillnad avses det faktum att grossistföretaget

inte förädlar produkterna och den påverkan detta får kostnadsstrukturen. Vilka

aktiviteter som väljs ska främst avgöras av deras storlek, de får inte bli för små

och därmed för många. Dock måste betydelsen av aktiviteten beaktas, en liten

aktivitet men av stor betydelse för företaget ska tas med även om den faller på

storlekskriteriet.

De kostnadsdrivare som används bör vara transaktionsbaserade för att kalkylen

ska bli så exakt som möjligt. Schablonfördelning bör endast användas i så liten

utsträckning som möjligt. Anledningen till att schabloner används kan vara

antingen att det som i vår modell är omöjligt att få fram konkreta data eller

också att den aktivitetskostnad som fördelas ut är så liten att det inte är

meningsfullt att hitta en transaktionsbaserad kostnadsdrivare. Användandet av

transaktionsbaserade kostnadsdrivare är inget krav som bara gäller

grossistföretag, men som slutsats väljer vi ändå att betona det. Att sätta upp mål

för hur många drivare som används anser vi vara farligt, antalet kostnadsdrivare

ska istället bestämmas av vad som krävs för att få en så rättvis och exakt

fördelning av kostnaderna för aktiviteterna.

Kalkylobjekt är ordern och som delkalkylobjekt ligger produkt och kund. Utan

produkter inga kunder eller leverantörer. Genom att utgå från produkternas

kostnad för att komma under företagets kontroll och till detta lägga kostnaderna

för aktivitetsförbrukningen i företaget erhålls en korrekt bild av företagets
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verksamhet och lönsamhet. ABC fungerar nu som ett integrerat66 system som

mäter företagets lönsamhet i samtliga aspekter. Utvärderingen av kunder är

känsligt och den information som framkommer kan vara kontroversiell.

Exaktheten i ABC-modellen är något som betonats tidigare, genom att den

information om kundlönsamhet som kommer fram är exakt blir de beslut som

fattas kring kunderna mer underbyggda.

8.3 Effekter
ABC-kalkylering har rätt använd en lönsamhetshöjande effekt. De

grossistföretag vi intervjuat har använt modellen för utvärdering av sina interna

kostnader och externa relationer. Områdena som berörts har varit

kundrelationer, sortiment, och prissättning. Priserna man kan ta ut på sina varor

är satta i en konkurrenssituation och inte så lätt att påverka annat än i vissa

specialfall. Däremot genom att utvärdera sitt sortiment och styra sina kunders

konsumtion mot lönsamma produkter ökar grossistföretagets vinster. Denna

strategiska ABM är det som syns mest hos företagen i studien. Ett av våra

intervjuade företag är helt säkra på att användande av ABC-information ensamt

svarat för en 15-20 procentig ökning av lönsamheten. Denna siffra är

naturligtvis omöjlig för oss utomstående att bedöma, men ingen rök utan eld,

införandet har höjt deras lönsamhet. Således, ABC-kalkylen hjälper företagen att

utvärdera sin prisnivå, fasa ut olönsamma produkter ur sitt sortiment samt

genom detta höja den övergripande lönsamheten. Negativa aspekter på ett

införande är att modellen kan bli mycket stor och komplicerad vilket medför att

bara några tar den till sig. Det stora flertalet exempelvis säljare fokuserar bara på

resultatet och förstår inte hela bilden. En viktig del om ABC införs i

                                          
66 Med integrerat menas här att ABC-kalkylen mäter både på kund- och produktnivå, inte att

det är fullständigt implementerat.
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grossistföretaget är därför att utbilda hela personalen samt kontinuerligt

informera om hur denna informationen ska användas och varför beslut om vissa

åtgärder tas.

8.4 Uppsatsens generella bidrag och förslag till
framtida forskning

Som visats ovan i uppsatsen har denna studie lite förenklat gett tre olika resultat,

dels ABC-modellen för fallföretaget, dels rekommendationer för hur en ABC-

modell bör utformas i allmänhet för grossistföretag samt slutligen vilka effekter

en implementering kan ge. Av dessa är naturligtvis de två sistnämnda de som är

mest generella eftersom de inte på detaljnivå berör någon särskild organisation.

ABC-modellen som framtagits för fallföretaget är naturligtvis framtagen med

förhållandena där i åtanke, detta tilltrots anser vi att modellen med justeringar

kan användas i de flesta mindre grossistföretag.

Studiens resultat har väckt vissa frågor som vi tror det skulle vara intressesant i

ett allmänt perspektiv att få besvarade. Det första och kanske mest intressanta

vore att kvantitativt studera spridningen av ABC i grossistföretag på

motsvarande sätt som Nehler gjort inom svensk verkstadsindustri67. Detta är

intressant därför att de företag som figurerat i denna studie har mycket positiva

erfarenheter vilket borde inspirera andra till implementering och den

kvantitativa studien skulle således svara på detta. Senare forskning skulle även

kunna svara på frågan varför ABC-modellerna måste bli så väldigt stora i

grossistföretag vilket visas i denna studies telefonintervjuer. Slutligen skulle det

även vara intressant om nackdelarna med ABC-kalkylering i grossistföretag på

                                          
67 Nehler 2001
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ett mer fullständigt sätt kunde belysas. Som visats ovan i metodkapitlet kom vi i

kontakt med ett företag som använt modellen men gått ifrån den. Anledning till

detta kan vara inledningen till en vidare studie av nackdelarna.
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9.3 Muntliga källor
Respondenter på SE Wheel & Forks AB:

Ekman, L-O

Gadmar, D

Gunnarsdotter, A

Johansson, L

Nygren, A

Sjögren, S

Respondenter vid telefonintervjuer:

Stefan Petersson, Företag 1

Fredrik Storm, Företag 2

Marcus Riedel, Företag 3
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Detaljerade intervjusvar från SE Wheel & Forks AB
I denna bilaga presenteras de fakta kring arbetsuppgifter och tidsåtgång som de

anställda har uppgivit vid våra samtal. För att kunna ta fram relevanta

aktiviteter och korrekta kostnader att hänföra till dessa samtalade vi med

personalen om vilka arbetsuppgifter de utför och hur mycket tid de lägger ner

på respektive uppgift. Vi gjorde även en del egna observationer för att få en

uppfattning om hur verksamheten bedrivs och ser ut. I intervjun med

lagerarbetaren framkommer även hur företagets maskinpark används.

Lagerarbetaren

Lagret sköts av en timanställd person som arbetar efter behov. Hans

arbetsuppgifter består av lossning, sortering och inlagring av inkommande gods

samt hantering av utgående gods, det vill säga orderplockning och lastning. Vid

arbetstoppar tar han hjälp av antingen den fast anställda personalen eller vid

enstaka tillfällen någon utifrån. Personen är egen företagare så han fakturerar sitt

eget och eventuella medhjälpares kostnader på en faktura, sina sociala avgifter

betalar han själv vilket medför att alla kostnader för externa arbetskraft finns på

ett konto. Den fast anställda personalen hjälper till på lagret i så liten nivå att det

rör sig om några få procent av deras tid. Maskinparken på lagret består av fyra

enheter: en lastmaskin, en dieseldriven motviktstruck, en eldriven motviktstruck

och en åkstaplare. Lastmaskinen har sin huvudsakliga användning vid lossning

av skrymmande gods. Den dieseldrivna motviktstrucken används till lika stora

delar vid lastning av avgående gods som lossning av inkommande. De två

övriga truckarna används för hantering inomhus och disponeras enligt samma

fördelning som den dieseldrivna motviktstrucken.
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Produktleveranser till företaget skiljer sig beroende på om det är däck eller

gafflar som levereras. Däcken levereras i 20 ft. containrar som kommer i snitt en

gång i månaden. I dessa containrar ligger däcken löst och måste således lastas av

för hand. Detta är mer personalkrävande. Tre personer arbetar med lossning och

sortering, vilket bedöms ta ca 2 timmar. Därefter tar det ca två timmar för

lagerarbetaren att inlagra däcken. Gafflarna levereras med lastbil, lastade på

lastpall. Avlastning sker med truck och beräknas ta ca en timme per lastbil.

Inlagring på lagret tar sedan ytterligare ca en timme. Dessa leveranser kommer

ca. 80 gånger per år.

Rutinerna för orderplockning är som följande: Försäljningspersonalen lämnar ut

en följesedel till lagerarbetaren som plockar varorna från lagret och lägger på

lastpallar. Därefter kommer en transportör och hämtar varorna. Produkterna är

relativt homogena med avseende på tidsåtgången vid hantering inom företaget,

det tar ungefär lika lång tid att plocka ett däck som en gaffel.

Kontorspersonal

De fem personer som är fast anställda arbetar i huvudsak med olika

kundrelaterade och administrativa arbetsuppgifter.

Person 1:

Dennes arbetsuppgifter är i huvudsak: operativ orderhantering som innebär ta

emot order och reklamationer, marknadsföring det vill säga annonser, kataloger

och mässor och att vara ansvarig för transportavtalen det vill säga att bygga

långsiktiga relationer med olika transportörer. Han anser att arbetstiden fördelar

sig enligt följande:

•  Operativ orderhantering 40%

•  Marknadsföring 40%
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•  Transportavtal 20%

Person 2:

Personen arbetar i huvudsak med operativ orderhantering det vill säga ta emot

och skriva in orders, skriva ut fraktsedlar och utfärda fakturor. I viss

utsträckning arbetar han även med allmänna administrativa uppgifter. Han

bedömer att arbetstiden fördelar sig enligt följande:

•  Operativ orderhantering 90%

•  Administrativt arbete 10%

Person 3 (ägare):

Personen är en av två delägare och hans främsta uppgift är att arbeta med

planering och framtidsfrågor. Arbetsuppgifterna fokuseras på framtida relationer

med kunder och leverantörer samt företagsledning och är svår att direkt länka till

det dagliga operativa försäljningsarbetet. Viss tid lägger han dock på operativ

försäljning. Fördelningen av arbetstiden bedömer han vara enligt följande:

•  Strategisk försäljning 10%

•  Operativ orderhantering 10%

•  Framtidsfrågor och företagsledning 80%

Person 4 (ägare)

Denna person arbetar till största delen på en operativ nivå med försäljning- och

inköpsarbete. En liten del av tiden ägnar han åt att ta fram nya produkter från

olika leverantörer så att produktutbudet alltid stämmer med kundernas

förväntningar. På så sätt kan sortimentsutvecklingsarbetet ses som en del av den
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strategiska försäljningen. Han gör bedömningen att tiden fördelar sig enligt

följande:

•  Inköp av gafflar 20%

•  Inköp av däck 10%

•  Sortimentsutveckling 10%

•  Operativ orderhantering 60%

Person 5

Denna person arbetar uteslutande med försäljning, både strategisk och operativ.

Han arbetar mycket ute på fältet och besöker befintliga och potentiella kunder.

När han befinner sig på kontoret arbetar han både med att ta emot orders och att

framställa offerter. Arbetstiden anser han över en längre tidsperiod fördelar sig

enligt följande:

•  Strategisk försäljning 50%

•  Operativ orderhantering 50%
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Frågeformulär till telefonintervjuer

Nedanstående frågemall har använts under samtliga telefonintervjuer. Utöver

frågorna i denna har följdfrågor ställts, eftersom respondenterna är olika

svarsbenägna och det därför krävs att intervjuerna anpassas efter svaren som fås.

1. Omsättning?

2. Antal anställda?

3. Vilket var syftet med att införa ABC?

4. Har det varit enkelt att införa ABC?

5. Till vilken grad har Ni infört ABC? (fullständigt, parallellt, partiellt?)

6. Vilket/vilka kalkylobjekt använder Ni?

7. Fördelas alla kostnader till aktiviteter?

8. Vilka huvudaktiviteter/aktiviteter används för kalkylen? Hur många?

9. Vilka kostnadsdrivare används?

10. Hur fördelar ni kostnader för marknadsföringsåtgärder?(reklam, mässor etc)?

•  Hur fördelar ni lagerkostnader?

•  Hur fördelar ni kapitalkostnader?

11. Har ABC implementeringen medfört några förändringar av:

•  priser?

•  produkter?

•  kunder?

•  annat?


