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skulle kunna vara en lösning på denna problematik och därför vore det intressant att undersöka hur modellen
kan se ut i handelsföretag.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva ABC-modellens utformning och användnings-områden i
handelsföretag.

Genomförande: Uppsatsen har en fallstudieliknande ansats. En mer djupgående studie har gjorts på Materi-
alservice i Nässjö, medan studien på ICA, Hall-miba samt Svenskt Papper har varit av en kompletterande
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1. INLEDNING

i vill med vårt inledningskapitel väcka intresse och precisera vårt un-
dersökningsområde. Kapitlet inleds med en bakgrund till vår uppsats

för att sedan övergå till en problemdiskussion, som mynnar ut i uppsatsens
syfte. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsen.

1.1 Bakgrund

Under tiden mellan de båda världskrigen utvecklades företagens kalkyler
och större företag började mer detaljerat att dela in kostnaderna i kostnads-
slag, kostnadsställen och kostnadsbärare. Denna kalkylinformation kan
hjälpa ledningen att fatta beslut, men det är då viktigt att kalkylerna ger en
rättvisande bild av de produkter och aktiviteter som ska bedömas. Företag
väljer därefter kalkyl beroende på syftet med beslutet. (Alnestig & Seger-
stedt, 1998)

Grunden för dagens kalkylsystem uppstod 1936 genom att Sveriges Stan-
dardiserings Kommission (SIS) fastställde normer rörande enhetlig termi-
nologi vid industriell självkostnadsberäkning. Detta skedde genom rekom-
mendationen Enhetliga Principer (EP) och orsaken till uppkomsten av EP
var att man ville erhålla en standard bland företagen och undvika att företag
sålde sina produkter under produktionskostnaderna. (Ask & Ax, 1997)

I början av 1950-talet fördes en livlig diskussion angående självkostnads-
kalkylen, vilken EP rekommenderade, kontra bidragsskalkylen. Det var inte
längre lämpligt att använda en och samma kalkylmetod för alla situationer.
Bidragsskalkylen ansågs vara mer flexibel och bättre anpassad till specifika
situationer än självkostnadskalkylen. Det var efter denna diskussion som
företagen i Sverige började skilja mellan rörliga och fasta kostnader. (Al-
nestig & Segerstedt, 1998)

V
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Under 1970-talet och 1980-talet förändrades samhället och nya möjligheter
öppnades för produktkalkyleringen. Företagen började ersätta pålägget di-
rekt lön (dL) med differentierade pålägg, där man bland annat beaktade
olika ställtider. (SAM, 1997)

Vid traditionell påläggskalkylering påförs produkter direkta kostnader för
direkt material (dM) och direkt lön (dL) efter hur mycket resurser de tar i
anspråk och de indirekta kostnaderna fördelas med påläggen materialom-
kostnader (MO), tillverkningsomkostnader (TO) samt affärsomkostnader
(AFFO). Om ett företags andel indirekta kostnader är hög och produkterna
har stor spridning vad gäller volym, storlek och komplexitet blir fördel-
ningen av kostnaderna felaktig. (Hansson & Nilsson, 1999) Den traditio-
nella självkostnadskalkyleringen kan bidra till att volym- och kausalitets-
problem kan uppstå. Volymproblematiken beror på att självkostnadskalky-
leringen använder sig av volymrelaterade fördelningsnycklar såsom dL och
dM. Kausalitetsproblematiken innebär att påläggsbaserna inte längre av-
speglar en produkts förbrukning av en viss kostnad. Lösningen på dessa
problem vore att använda andra och fler fördelningsnycklar samt differenti-
erade påläggsbaser. (Cooper, 1988)

Traditionell kalkylering, exempelvis självkostnadskalkylering och bidrags-
kalkylering, kan i många fall ge missvisande information och det har blivit
allt viktigare att ha väl underbyggda beslutsunderlag. Detta på grund av den
allt hårdare konkurrensen inom alla branscher och med bra beslutsunderlag
kan företag vara med och konkurrera. (SAM, 1997) Beslut bygger ofta på
ekonomisk information och om informationen inte är rättvisande kan fel-
aktiga beslut fattas. Beslutsfattare som litar alltför mycket på information
från ett dåligt utformat system, som inte är anpassat för att ta fram kalkyler
har också svårt att analysera sina egna beslut. (Börjssson & Svensson,
1993) En självkostnadskalkyl kan vara till fördel vid lönsamhetsbedömning
och prissättning medan bidragskalkylen är bra om företaget har ledig kapa-
citet eller trång sektion och kan användas vid val av produkter (Olsson,
1998).

1987 presenterades av H Thomas Johnson och Robert S Kaplan en bok som
fick stor uppmärksamhet, ”Relevance Lost - The Rise and Fall of Manage-
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ment Accounting”. Relevance Lost innebar att den traditionella kalkyle-
ringen hade mist sin relevans och att inget nytt hade hänt inom kalkyle-
ringsområdet. Enligt författarna var de traditionella produktkalkylsystemen
som fanns i USA på slutet av 1980-talet redan utvecklade på 1920-talet.
Produktionen var till stor del arbetsintensiv 1920, medan den idag är mer
automatiserad, det vill säga kapitalintensiv och dL är inte längre någon bra
fördelningsbas. Författarna menar även att de traditionella produktkalkyl-
systemen var alltför schablonmässiga för att ge underlag till pris- och pro-
duktbeslut. Författarna utvecklade tillsammans med Cooper en kalkylmo-
dell som fick namnet ”Activity-Based Costing”, ABC- kalkylering, vilken
skulle vara en lösning på kalkyleringsproblematiken. (Gerdin, 1995)

I en ABC-kalkyl är det aktiviteter som förbrukar resurser och ger upphov
till kostnader. Det är kalkylobjektet som konsumerar aktiviteter och exem-
pel på kalkylobjekt är produkt, tjänst samt kund. Med hjälp av kostnadsdri-
vare spåras varje kalkylobjekts konsumtion av aktiviteter. Direkta kostna-
der förs i en ABC-kalkyl, liksom i traditionell påläggskalkylering, direkt på
de olika kalkylobjekten, medan indirekta kostnader fördelas med hjälp av
olika kostnadsdrivare. (Alnestig & Segerstedt, 1998)

1.2 Problemdiskussion

De flesta studier som gjorts angående ABC-kalkyler rör verkstadsindustrin1

och många av dessa företag har infört eller funderat på att använda sig av
en ABC-kalkyl i sin organisation. En studie som genomförts av Nehler
(2001), visar på att 56 av 131 verkstadsindustriföretag i Sverige har infört
eller funderat på att införa ABC-kalkylering. ABC-modellen utvecklades
utifrån verkstadsindustrins förutsättningar men har även kommit att påver-
ka andra branscher. Utifrån detta tycker vi att det är intressant att undersöka
ABC-modellen i handelsföretag. En intressant fråga är vilka aktiviteter och
kostnadsdrivare som finns i ett handelsföretag samt antalet aktiviteter och
kostnadsdrivare. En annan fråga som bör uppmärksammas är vilket kalkyl-

                                                          
1 Vi kommer fortsättningsvis använda begreppen verkstadsindustri och tillverkningsfö-
retag synonymt.
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objekt, som handelsföretag använder sig av samt om det finns något kal-
kylobjekt som är mer lämpligt i handelsföretag än i tillverkningsföretag.

Kalkylering i handelsföretag utgår från inköpspriset och därefter läggs ett
pålägg som ska täcka företagets rörelsekostnader, vilket leder till enkla och
schablonmässiga kalkyler (Andersson, 1997). En ABC-kalkyl skulle kunna
vara en lösning för att rättvist fördela de indirekta kostnaderna och därmed
reducera den schablonmässiga fördelningen i handelsföretag (Karlsson,
1999). Den ursprungliga ABC-kalkylen utvecklades med tyngdpunkt på
tillverkningsindustrin och är troligtvis inte helt tillämpbar på handelsföre-
tag, då verksamheterna skiljer sig åt. Handelsföretag har heller ingen egen
tillverkning utan de agerar mest som mellanhänder mellan köpare och kun-
der, där distribution och lagerhållning är viktiga funktioner (Andersson,
1997).

Vid ett införande av ABC-modellen måste modellen anpassas efter den
speciella situation som företaget befinner sig i. Alla företag och branscher
är olika, vilket bidrar till svårigheter med att skapa en generell mall för
handelsföretag. Kan detta bland annat bero på att syftet med att införa
ABC-kalkylering är olika på olika företag och i olika branscher? I tillverk-
ningsföretag nämns ofta att syftet med ABC-kalkylering är prissättning el-
ler lönsamhetsbedömning av produkter. (Hansson & Nilsson, 1999) Genom
att använda informationen från ABC-kalkylen kan handelsföretag se vilka
kostnader som varje kund ger upphov till. Därmed skulle ABC-kalkylen
kunna användas som beslutsunderlag.

Ett sätt att komma fram till hur en ABC-modell skulle kunna utformas i ett
handelsföretag och varför den består av vissa aktiviteter och kostnadsdriva-
re kan vara att titta på handelsföretagens karaktäristika, det vill säga dess
processer. Vilka karaktäristika är då specifika för handelsföretag och hur
stor betydelse har dessa när ABC-modellen utformas?

Varulagret utgör enligt oss en större och viktigare del i handelsföretag än i
tillverkningsföretag, eftersom handelsföretagens verksamhetssyfte är att
snabbt tillgodose kundens behov. För att uppfylla kundernas önskemål
måste alltid lager finnas tillgängligt för leverans så att företagen inte går
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miste om några försäljningstillfällen, vilket innebär en hög kapitalbindning
(Segerstedt, 1999). Indirekta kostnader som finns i varulagret blir därmed
viktigare att fördela. Innebär detta att fler aktiviteter måste härledas till va-
rulagret? Den största skillnaden mellan handelsföretag och tillverkningsfö-
retag är dock att handelsföretag saknar tillverkning, vilket är en viktig pro-
cess i tillverkningsföretag.

Utifrån ovanstående resonemang menar vi att kalkylmodellerna för han-
delsföretag och tillverkningsföretag antagligen kommer att skilja sig åt. Vi
kan inte skapa en specifik mall för handelsföretag utan endast ge generella
rekommendationer om dess innehåll. Idag finns nästan ingen teori om hur
en ABC-modell skulle kunna utformas i handelsföretag och därmed är det
viktigt att belysa detta område. Uppsatsen syftar till att skapa en insikt och
bidra med kunskap om hur en ABC-modell kan se ut i handelsföretag. För
att underlätta utformningsprocessen måste en inblick i hur handelsbran-
schen fungerar och hur dess omgivning ser ut erhållas. Vi har därför valt att
använda oss av ett studieobjekt, Materialservice2 för att generera en ABC-
modell i handelsföretag. Vi har även intervjuat tre handelsföretag och två
konsultföretag om deras erfarenheter av ABC i handelsföretag i syfte att
göra vår undersökning mer generell3.

Ovanstående problemdiskussion leder fram till de frågor vi ämnar att bely-
sa i uppsatsen.

� Vilket är syftet med att införa en ABC-kalkyl i ett handelsföretag?
� Hur påverkar handelsföretagens specifika situation utformningen av

ABC-kalkylen?
� Vilka är lämpliga samt hur många aktiviteter och kostnadsdrivare bör

väljas av handelsföretag?
� Till vad kan ABC-informationen användas i handelsföretag?

                                                          
2 Materialservice är en affärsenhet inom Banverket som tillhandahåller järnvägsmateri-
al, se kapitel 3 för närmare beskrivning.
3 Undersökta handelsföretag: ICA, Hall-miba och Svenskt Papper.
   Tillfrågade konsultföretag: Prodacapo och SAM.
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1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva ABC-modellens utformning och
användningsområde i handelsföretag.

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att undersöka hur en ABC-kalkyl ska utformas i handelsföretag.
Med handelsföretag avses grossist- och detaljhandelsföretag och vi kom-
mer inte göra någon skillnad mellan dessa företag i vår uppsats utan endast
beröra handelsföretag.

Grossistföretag levererar till andra företag och måste erbjuda ett fullsorti-
ment av varor, vilket innebär att företaget kommer att hålla lager. Detalj-
handelsföretag håller lager för att erbjuda sina kunder en effektiv distribu-
tionsförsörjning och säljer direkt till slutkund. (Olsson & Skärvad, 1997)

Vi kommer att beskriva en ABC-modell på en generell nivå. Om vi väljer
att gå djupare kommer ABC-modellen att ta alltför stor hänsyn till ett spe-
cifikt handelsföretag.
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Vetenskap-
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resultat

1.5 Disposition av uppsatsen

Kapitel 2: I detta kapitel kommer vi att ta upp vårt veten-
skapliga synsätt samt den metod vi använder. Vi kommer
även att behandla vårt praktiska tillvägagångssätt och avsluta
med metodkritik.

Kapitel 3: Innehållet i detta kapitel utgörs av en beskrivning
av vårt studieobjekt, Materialservice. Vi tar upp deras orga-
nisationsstruktur samt information som är intressant ur kal-
kyleringsavseende.

Kapitel 4: Här redogör vi för de teorier angående ABC-
modellen, som ligger till grund för vår rapport och arbets-
gång vid utformningen av ABC-kalkylen. Därefter tar vi upp
hur informationen från ABC-modellen kan användas.

Kapitel 5: I detta kapitel kommer vi att diskutera hur en
ABC-kalkyl kan se ut i ett handelsföretag med hjälp av vårt
studieobjekt samt utifrån vår referensram.

Kapitel 6: Innehållet i detta kapitel bygger på den informa-
tion som erhållits från kompletterande handelsföretag: ICA,
Hall-miba och Svenskt Papper samt konsultföretagen: Pro-
dacapo och SAM.

Kapitel 7: I detta kapitel kommer vi att diskutera utformning
och användning av ABC-modellen utifrån vår empiri. Vi
kommer att göra en jämförelse mellan vår ABC-modell från
kapitel fem och vår slutliga ABC-modell i detta kapitel.

Kapitel 8: Slutligen kommer vi att redogöra för de slutsatser
vi har kommit fram till i vår uppsats och ge förslag på andra
intressanta frågeställningar för framtida forskning.
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2. VETENSKAPSSYN OCH METOD

 detta kapitel kommer vi att försöka återge, formulera och diskutera de
övergripande och grundläggande teorier samt värderingar som påverkat

vårt arbete. Vi kommer att redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt då
vi vill skapa en ökad förståelse för vår arbetsgång.

2.1 Vetenskapssyn

Hur en individ uppfattar verkligheten skiljer sig från individ till individ.
Detta bidrar till att en text eller en händelse har en annorlunda innebörd el-
ler uppfattas olika beroende på människors skillnader i utbildning, uppfost-
ran och erfarenheter. Enligt Myrdal (1968) bör forskaren redogöra för sina
värderingar och sin verklighetssyn för att forskningsresultaten ska vara för-
ståeliga för läsaren. Det synsätt en individ har på omgivningen påverkar
hur denne handlar i olika situationer och det är därför viktigt att vara med-
veten om detta när man läser en rapport. (Myrdal, 1968)

2.1.1 Vetenskaplig kunskap

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997) nämner att det finns olika typer av
kunskap: vardagskunskap, yrkeskunskap, konstnärlig kunskap och veten-
skaplig kunskap. Vetenskaplig kunskap utgörs av två delar, där den första
delen kan bestå av fakta, sanningar och kunskap medan den andra delen är
metoder för att skaffa fram kunskap. Författarna ställer sig frågan om all
fakta är vetenskap samt om olika tillvägagångssätt för att samla in kunskap
är vetenskapligt.

Vi menar att ett vetenskapligt arbetssätt kännetecknas av att fakta lyfts upp
på en mer generell nivå. Vi har eftersträvat detta under vår forskningspro-
cess då vi utifrån vårt studieobjekt (Materialservice) lyft fram drag, dock
inte på en alltför detaljerad nivå, för handelsföretag i allmänhet.

I
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2.1.2 Hermeneutik och Positivism

Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997) finns det två huvudsakliga
förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas. Dessa förhållningssätt be-
nämns hermeneutik och positivism och ställs ofta mot varandra.

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära eller ”tolkning av budskap”.
Hermeneutiken kan definieras som en studie av vad förståelse är och hur
forskaren bör gå tillväga för att uppnå förståelse. Ett av hermeneutikens
huvudteman har från grunden varit att betydelsen hos en del kan förstås om
den sätts i samband med helheten. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Forska-
ren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet
för att på så sätt få en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Da-
vidsson, 1994).

Hermeneutikerna anser att det inte går att angripa ett problem eller studera
ett område utan att påverkas av tidigare erfarenheter och kunskap. För dem
är det till och med en förutsättning att forskaren har en förförståelse inför
forskningsobjektet. Hermeneutiken bygger på antagandet att människan är
subjektiv, vilket innebär att varje individ har sin egen tolkning av fenomen
runt omkring henne. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997) Hermeneutiken
förespråkar kvalitativa metoder, vilka syftar till förståelse. En vanlig metod
är deltagande i observationer, som innebär att forskaren under en längre tid
eftersträvar en heltäckande bild av exempelvis en grupp eller en organisa-
tion. Hermeneutikern ifrågasätter vedertagna sanningar och vill på så vis nå
fram till ny kunskap. (Molander 1988)

Motsatsen till hermeneutiken är det positivistiska tänkandet, där forskaren
betraktas som ett instrument som skall söka efter den enda rådande san-
ningen. Positivismen bygger på experiment, kvantitativ mätning och logis-
ka resonemang. De dominerande tankarna inom positivismen är att det exi-
sterar en verklighet som det går att få vetskap om genom iakttagelser. (Pa-
tel & Davidson, 1994)

Den positivistiska forskningsprocess inleds med att verkligheten studeras
och forskaren samlar in så mycket fakta som möjligt om den. När tillräck-
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ligt med data erhållits kan forskaren börja se mönster och samband, som
gör det möjligt att dra generella slutsatser. Kunskapen om verkligheten
bygger på erfarenheter och sinnesintryck som registreras oberoende av de
kunskaper vi har sedan tidigare. Forskningsresultatet ska inte kunna påver-
kas av forskarens personliga, politiska, religiösa och känslomässiga lägg-
ning. Det ska även finnas möjlighet att byta ut forskaren och ändå erhålla
samma resultat från forskningsarbetet. Forskaren ska således vara objektiv.
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997)

Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997) är det få forskare som bara
använder sig av det ena eller det andra synsättet. Istället har många forskare
valt att placera sig mittemellan dessa två synsätt. Vi anser oss vara herme-
neutiker med positivistiska inslag, då vi vill skapa en förståelse för ABC-
kalkylering i handelsföretag.

Hermeneutikernas budskap är att det svårt att hålla sig objektiv och anser
att det är viktigt att forskaren har en förförståelse för problemet (Wieder-
sheim-Paul & Eriksson, 1997). Vi instämmer och anser att subjektiva be-
dömningar omedvetet eller medvetet kommer att påverka vårt forsknings-
arbete. De intervjuer vi har gjort med kompletterande handelsföretag och
konsultföretag tycker vi är subjektiva, då vi har tolkat och analyserat inter-
vjuerna utifrån våra egna erfarenheter. Positivisterna önskar uppnå en gene-
rell kunskap, vilket vi inte anser vara helt möjligt då vår modell kommer att
påverkas av de undersökta företagens karaktäristiska. Vi kommer dock med
hjälp av våra kompletterande handelsföretag samt konsultföretagen att
uppnå en högre grad av generalitet än om vi enbart hade utgått från vårt
studieobjekt, Materialservice.

Vi använder oss av kvalitativa metoder i vår uppsats, vilket rekommenderas
av den hermeneutiska kunskapssynen. Vi tycker dock att positivisternas
budskap om att forskaren ska hålla sig objektiv är beundransvärd, vilket
gör att vi har eftersträvat detta i vår uppsats.
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2.1.3 Objektivitet

Vi anser att det är omöjligt att vara helt objektiv eftersom en individ ofta
regerar på en ny situation utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser.
Även Brunsson (1992) ställer sig kritisk till att alla teorier som skapas
måste vara objektiva, testbara och generaliserbara.

Vi anser att det är svårt att uppnå fullständig värderingsfrihet eftersom vi
som författare tolkar empiriskt material på olika sätt och menar att sam-
hällsvetenskaplig forskning aldrig är opåverkad av de personer som genom-
för studien. Att vi är två personer ser vi som en styrka eftersom vi kan dis-
kutera och ”bolla” idéer mellan oss, men vi kan därmed inte påstå att vi
tolkar och upplever verkligheten på samma sätt.

Även vårt val av teorier kan komma att påverka våra värderingar och före-
ställningsramar, vilket medför att vår syn på undersökningsobjektet påver-
kas omedvetet. I vår uppsats strävar vi efter att ha ett sakligt och neutralt
förhållningssätt till det studerade området.

2.2 Metod

En metodansats är enligt Ejvegård (1996) ett vetenskapligt sätt att angripa
och analysera ett ämne för att generera ny kunskap. Val av metod präglas
av forskarens grundläggande föreställningar och förhållningssätt till aktu-
ella problem. Genom beskrivning av vår metod vill vi möjliggöra för läsa-
ren att själv kunna bilda sig en uppfattning om resultatens trovärdighet,
tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet.

För att kunna tolka insamlad information är det viktigt att reflektera över
vilket metodsynsätt, som ska användas och kommer att påverka observa-
tioner, förklaringar och förståelse i arbetet. För att den valda metoden ska
kunna användas på ett bra sätt bör den stämma överens med forskarens
grundinställning och den valda frågeställningen. (Arbnor & Bjerke, 1994)
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2.2.1 Kvalitativa och kvantitativa ansatser

En utredning kräver att forskaren väljer en ansats. Med avseende på under-
sökningens tekniska utformning väljs en ansats, som har flera dimensioner.
I den första dimensionen bestäms undersökningens omfattning vad gäller
studie av ett fall på djupet (fallstudie), bredd på undersökningen av ett fe-
nomen vid en viss tidpunkt (tvärsnittsansats) och tidsutveckling av under-
sökningen (tidsserieanalys). Vid en undersökning ska också avgöras om en
studie är kvantitativ eller kvalitativ, vilket är innebörden av den andra di-
mensionen. Den tredje dimensionen utgörs av valet mellan primär- eller
sekundärdata. (Lundahl & Skärvad, 1992)

Enligt Lekwall och Wahlbin (1993) innebär en fallstudie en djupgående
och detaljerad beskrivning av ett enskilt fall. Metoden är lämplig då forska-
ren studerar en aktuell eller nutida händelse (Merriam, 1994). Det är inte
säkert att forskaren i förväg vet vad som undersöks, eftersom undersök-
ningsfrågorna är en process och växer fram allteftersom.

Vi har valt en fallstudieliknande ansats utifrån vår problemformulering för
att beskriva utformningen och användningen av ABC-kalkylering i han-
delsföretag. Med fallstudieliknande ansats menas att vi studerar ett företag,
men vi går inte in på djupet i samma utsträckning som vid en fallstudie.
Vår uppsats syftar också mer till att konstruera än till att pröva en teori, då
det finns relativt få begrepp och modeller utvecklade inom vårt undersök-
ningsområde. Genom intervjuer vill vi uppnå en verklighetsanknytning och
bland annat observera aktiviteterna i deras rätta miljö. Intervjuresultaten,
som vi har tolkat och analyserat i analysavsnittet, kommer att ha subjektiva
inslag. Utöver vårt studieobjekt, Materialservice, har vi genomfört telefon-
intervjuer, som omfattar tre handelsföretag. Vi har även gjort intervjuer
med två konsultföretag, som besitter kunskap om både ABC och handelsfö-
retag. Till skillnad från en tvärsnittsstudie bidrar en fallstudie till att skapa
större trovärdighet hos intervjupersonerna. Denna kontakt kan vid en fall-
studie återskapas vid senare tillfälle för att erhålla en djupare förståelse för
problemet.
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Den andra dimensionen utgörs av kvantitativa och kvalitativa undersök-
ningar. Vår forskningsprocess har en kvalitativ karaktär och enligt Lundahl
& Skärvad (1992) är syftet vid kvalitativa undersökningar ofta att beskriva,
analysera och förstå beteendet hos en grupp. Vi vill i vår uppsats beskriva
utformningen och användningen av ABC-modellen för handelsföretag.

Primär data innebär att ny information samlas in medan utnyttjande av re-
dan insamlad fakta benämns sekundärdata enligt Arbnor & Bjerke (1994).
Vår undersökning innehåller såväl primär- som sekundärdata. Vi kommer
att redogöra för detta mer i avsnitt 2.3.2.

2.2.2 Induktion, deduktion och abduktion

En forskare måste bestämma hur kunskap ska samlas in och utvecklas och
inom forskningsprocessen finns tre olika angreppssätt: deduktivt, induktivt
och abduktivt. Med ett deduktivt angreppssätt formas hypoteser utifrån en
teori och genom en logisk slutledning kommer resultatet fram (Wieder-
sheim-Paul & Eriksson, 1997). Deduktivt inriktade forskare vill hitta in-
formation, som är applicerbar på existerande teorier (Merriam, 1994).

Ett induktivt angreppssätt innebär att generalisering och modeller uppstår
och utvecklas utifrån fenomen i verkligheten (Wiedersheim-Paul & Eriks-
son, 1997) istället för att pröva existerande teorier (Merriam, 1994).

Abduktion innebär att tolkningar måste bestyrkas genom nya iakttagelser,
det vill säga en kombination av induktion och deduktion. Denna metod ut-
går liksom induktion från empiriska fakta men avvisar inte teoretiska före-
ställningar och ligger i detta hänseende närmare deduktionen. Vi anser att
vårt angreppssätt har vissa likheter med en abduktiv ansats, eftersom un-
dersökningen präglas av våra och intervjurespondenternas egenskaper.

Vår undersökning inleddes med en deduktiv ansats då vi sökte relevant lit-
teratur inom området för att presentera befintliga modeller och teorier. Vår
problemformulering är hämtad ur empirin genom observationer om ABC-
kalkylering i handelsföretag och har därmed en induktiv karaktär. Anled-
ningen till detta är att vi anser det svårt att dra några generella slutsatser om
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handelsföretag utifrån existerande teori eftersom vi inte har funnit några
undersökningar om ABC-kalkylering i handelsföretag. Detta innebär vi
kommer att beskriva en ABC-modell utifrån vårt studieobjekt för att där-
efter modifiera modellen med hjälp av de studerade handelsföretagen och
konsultföretagen.

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt

Studien har genomförts i olika steg, varav vissa utförts parallellt och inte-
grerats med varandra. Vi har vid olika tillfällen gått tillbaka ett eller två
steg i arbetsprocessen. Figur 1 nedan visar vår arbetsgång.

Figur 1 Vår arbetsgång
Vi kommer i följande avsnitt behandla vårt praktiska tillvägagångssätt och
utgå från ovanstående figur. Vi har valt att hålla figuren på en mer över-
gripande nivå för att inom respektive avsnitt gå in djupare på varje delmo-
ment. Anledningen till detta är att göra det lättare för läsaren eftersom allt-
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för stor detaljrikedom i figuren troligtvis skulle förvirra. Slutligen kommer
vi i avsnitt 2.4 Metodkritik att ta upp kritik mot vårt tillvägagångssätt.

2.3.1 Problemdiskussion, vetenskapssyn och metodval

Nedan kommer vi att redogöra för de första tre stegen enligt vår modell:
problemdiskussion, vetenskapssyn och metodval. Anledningen till att vi
valt att lägga vetenskapssyn och metodval i samma avsnitt som problem-
diskussion är att vi redan har tagit upp dessa i avsnitt 2.1 och 2.2.

Under vår utbildningstid vid Linköpings universitet har vi ett flertal gånger
stött på begreppet ABC-kalkylering. Vi upplevde ABC-kalkylering som
intressant, vilket bidrog till att vi ville erhålla en djupare förståelse för pro-
blematiken. Vi tog därför kontakt med Banverket, eftersom vi sett att de
sökte några som ville utveckla en ABC-kalkyl och då till ”enheten” Materi-
alservice, som kan ses som ett handelsföretag. Vi vill dock understyrka att
hela Banverket inte kan sägas utgöra ett handelsföretag, men enheten Mate-
rialservice har vissa kännetecken. Enheten håller lager för att ur distribu-
tionshänseende snabbt tillgodose både interna och externa kunder. Att just
handelsföretag är av intresse beror på att den empiri som finns, angående
ABC-kalkylering, främst behandlar verkstadsindustrin. Efter att fått reda på
att Materialservice var intresserade bestämde vi oss för att åka ner till Näs-
sjö, där de har sitt kontor. Detta för att erhålla en djupare kunskap och för-
ståelse för företaget och det var första gången vi var i kontakt med företaget
personligen.

Det första steget i uppsatsen var alltså att finna ett lämpligt problemområde
att behandla, vilket i vårt fall var ABC-kalkylering i handelsföretag. Valet
kring område gjordes först för att sedan kunna bestämma ett mer definierat
problem, vilket är att beskriva utformningen och användningen av ABC i
ett handelsföretag. Samtidigt bestämde vi oss för vilken vetenskapssyn vi
skulle ha samt vilken metod som var lämplig att använda för att lösa pro-
blemet, detta har vi behandlat mer noggrant tidigare i detta kapitel. Därefter
gick vi vidare med att inhämta kunskap om ABC-kalkylering och handels-
företag, vilket är nästa steg i figur 1.
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2.3.2 Litteraturstudie

För att kunna svara på de frågor som problemdiskussionen mynnat ut i be-
hövde vi mer teoretiska kunskaper om ABC-kalkylering och handelsföre-
tag, varpå det fjärde steget inleddes. Vi påbörjade en litteraturstudie, som
behandlade områden inom produktkalkylering, ABC-kalkylering och han-
delsföretag.

Informationen om ämnet fann vi främst via sökmotorerna vid Linköping
universitets bibliotek, Internet samt vår handledare Henrik Nehler. Syftet
med referensramen var att använda materialet som utgångspunkt för frågor
inför intervjuer samt tolkning och analys av empiri. Det finns, som tidigare
nämnts, olika tillvägagångssätt för att samla in data nämligen med hjälp av
sekundär- och primärdata. Vi har i vår uppsats använt oss av båda sätten,
genom att först läsa litteratur på området (sekundärdata) och sedan inhämta
empiri, primärdata. Primärdata samlades in då vi intervjuade personal på
Materialservice, ekonomichef/chefcontroller eller administrativ chef på
kompletterande handelsföretag samt konsultföretag. Under vår litteratur-
studie pågick samtidigt en empiriinsamling, vilket skedde genom att vi
samlade in information från vårt studieobjekt. Vår forskningsprocess över-
gick till att bli mer empiriinriktad mot slutet och vi nådde nästa steg.

2.3.3 Empiriinsamling

Det femte steget, empiriinsamling, genomfördes då vi samlade in empiri
bestående av både primära och sekundära källor. Genom att studera Mate-
rialservice verksamhetshandbok har vi insamlat data av sekundär karaktär,
medan övrig empiri som samlats in är av primär karaktär.

Det finns tre olika huvudtyper av frågemetoder och dessa är brevenkäter,
telefonintervjuer och personliga intervjuer. Vi har använt oss av både tele-
fonintervjuer och personliga intervjuer. Vi använde oss av telefonintervjuer
vid intervjuerna med kompletterande handelsföretag samt konsulter och
personliga intervjuer under intervjuerna med de anställda på Materialservi-
ce i Nässjö.
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Båda författarna har varit närvarande vid alla intervjutillfällen för att mini-
mera risken för feltolkningar och missuppfattningar. Vi har dessutom do-
kumenterat alla intervjuer på band för att kunna rikta vår uppmärksamhet
mot respondenten och för att kunna ställa följdfrågor samt för att öka tro-
värdigheten för uppsatsen. Eftersom vi har valt att spela in intervjuerna på
band har det också varit möjligt att gå tillbaka för att kunna lyssna några
extra gånger och bland annat upptäcka vissa undertoner.

Vi har delat in intervjuerna i tre avsnitt, vilka vi redogör för nedan. Med
hjälp av Materialservice och vår referensram vill vi generera en ABC-
modell i kapitel fem. Vi kommer sedan utifrån vårt empiriska resultat, ka-
pitel sex, och den kunskap vi erhöll i kapitel fem att beskriva en ABC-
modell, som kan användas mer generellt i handelsföretag.

Intervjuer med Materialservice4

Första steget för insamling av empiri bestod av personliga intervjuer med
anställda på Materialservice. Företaget består av sex avdelningar och vi har
på varje avdelning intervjuat en till två personer. Vi intervjuade alla avdel-
nings- och gruppchefer för att erhålla information om företaget och dess
aktiviteter. Varje intervju uppgick i genomsnitt till 20-30 minuter. Vi bad
de anställda att försöka uppskatta hur mycket tid de lägger ner på sina re-
spektive arbetsuppgifter. De flesta upplevde detta som svårt och näst intill
omöjligt, vilket bidrog till grova tidsuppskattningar. Utifrån intervjuerna
sammanställde vi en aktivitetsrapport med de viktigaste och största aktivi-
teterna. För att undvika missförstånd skickades dessa ut till respektive av-
delningschef som diskuterade aktiviteterna och tidsförbrukningen med sina
anställda.

Intervjuer med kompletterande handelsföretag5

Vi genomförde intervjuer via högtalartelefon6 med chefcontrollern på ICA,
ekonomichefen på Hall-miba och den administrativa chefen på Svenskt
Papper. Tidsåtgången för varje telefonintervju uppgick till cirka en timme.
Syftet med dessa intervjuer var att erhålla information från handelsföretag,
                                                          
4 Se bilaga 1 Intervjuformulär Materialservice.
5 Se bilaga 2 Frågor till kompletterande handelsföretag.
6 Se kapitel 6 för information om handelsföretagen.
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som implementerat ABC-kalkylering i sin verksamhet och utifrån handels-
företagens erfarenheter modifiera vår framtagna kostnadsmodell. Vid inter-
vjuer med de kompletterande handelsföretagen använde vi oss av intervju-
mallar, vilka vi skickade till respondenterna före intervjuerna. Orsaken till
detta var att vi ville att de skulle ha en möjlighet att förbereda sig samt att
vi ville skapa ett mer tillförlitligt resultat.

Viktigt att påpeka är att det finns få handelsföretag som infört ABC-
kalkylering och att det är omöjligt att göra ett korrekt urval. Den första tan-
ken vi hade var att gå via konsulter för att erhålla information om vilka
handelsföretag som infört ABC-kalkylering, vilket vi delvis har gjort. Vi
valde även företag med hjälp av boken Sveriges 500 största företag
(2000/2001) och utifrån denna fick vi information om vilka företag som
ansågs vara handelsföretag. Därefter skickade vi ett e-mail till handelsfö-
retag och frågade om de hade infört ABC-kalkylering, vilket ICA och Hall-
miba hade gjort.

Intervjuer med konsulter7

Vi har även genomfört intervjuer med konsultföretagen Prodacapo och
SAM. Intervjun med Prodacapo genomfördes via en högtalartelefon och
uppgick till cirka en timme. Informationen från konsultföretaget SAM er-
hölls via e-mail, då konsultföretaget vid flera tillfällen avbokade vår tele-
fonintervju. Syftet med intervjuerna var att få information om utformning-
en och användningen av ABC-modellen samt om det finns vissa gemen-
samma och karaktäristiska drag mellan handelsföretag och tillverkningsfö-
retag. Intervjuerna från konsulterna användes sedan för att modifiera re-
sultatet i kapitel fem.

Vi tycker att det är viktigt att inkludera konsulternas åsikter, eftersom de
har en mer generell kunskap och ett betydligt bredare perspektiv inom
ABC-området. Vi anser att det med hjälp av vårt studieobjekt går att be-
skriva en delvis generell ABC-modell, som är tillämpbar för alla handelsfö-
retag. Informationen vårt studieobjekt kan vara präglad av företagets speci-
fika karaktär, till exempel organisationsstrukturen. Detta innebär att ABC-

                                                          
7 Se bilaga 3 Frågor till konsultföretag.
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modellen kommer att utformas utifrån vårt studieobjekt och därmed kanske
inte kan användas av alla handelsföretag. Genom konsulternas information
och handelsföretagen anser vi att man delvis kommer bort från detta pro-
blem, vilket gör att en högre grad av generalisering kan uppnås. Empirin
från handelsföretag och konsulter befinner sig dock inte på samma analys-
nivå, eftersom informationen från konsulterna redan är bearbetad.

Efter att ha avslutat empiriinsamlingen, påbörjades det sjätte steget som
innebar att vi i två steg utformade en ABC-modell för handelsföretag. Först
utformades i kapitel fem en ABC-modell där vi utifrån vårt studieobjekt
lyft fram generella drag för handelsföretag. Därefter utformades i kapitel
sju en mer generell ABC-modell med hjälp av informationen från kom-
pletterande handelsföretag och konsultföretag i det sjunde steget, tolkning,
analys och slutsatser.

2.3.4 Utformning av en ABC-modell

Uppsatsens syfte är att beskriva utformningen och användningen av ABC-
modellen i handelsföretag. Vi har utformat en ABC-modell i kapitel fem
med hjälp av vårt studieobjekt och referensramen.

Första steget var att genomföra en aktivitetsanalys, då vi intervjuade avdel-
nings- och gruppchefer på Materialservice för att sedan med hjälp av inter-
vjuerna och företagets funktionsbeskrivning identifiera aktiviteter. Efter att
ha definierat aktiviteterna sammanställde vi en lista över dessa och bad se-
dan varje avdelningschef att beräkna hur mycket tid de la ner på respektive
aktivitet tillsammans med sina anställda. Avdelningscheferna hade även
möjlighet att lägga till aktiviteter som de ansåg saknades.

Det andra steget var att utifrån aktiviteterna välja kostnadsdrivare som av-
speglade ett orsak-verkan samband mellan aktiviteten och kostnaden. Det
sista steget var att hänföra alla kostnader till produktgrupper och kunder,
det vill säga till kalkylobjekten. Efter arbetet med att utforma en ABC-
modell med hjälp av vårt studieobjekt har vi gått vidare med att diskutera
vad ABC-informationen kan användas till i handelsföretag. I nästa steg,
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tolkar och analyserar vi för att kunna dra slutsatser med hjälp av övrig em-
piri för att skapa en mer generell ABC-modell för handelsföretag.

2.3.5 Tolkning, analys och slutsatser

I detta avsnitt, vilket är det slutliga steget i vår forskningsprocess, kopplar
vi teori till insamlad empiri från kompletterande handelsföretag och kon-
sulter för att vi ska kunna tolka, analysera och dra slutsatser om en generell
ABC-modell för handelsföretag. Vi har utgått från referensramen då vi har
tolkat och analyserat vår empiridel, som innehåller två olika nivåer bestå-
ende av kompletterande handelsföretag och konsulter. Syftet med empirin
från kompletterande handelsföretag och konsulter är att se om vår ABC-
modell, utifrån vårt studieobjekt, behöver modifieras.

Vidare förs en diskussion om vilket syftet är med att införa en ABC-modell
i ett handelsföretag för att upptäcka nya tendenser. En ny tendens kan till
exempel vara att handelsföretag lägger större fokus på kunderna och mind-
re vikt på produkterna, dock kommer troligtvis produkterna att spela en
fortsatt viktig roll. Utöver att tolka och analysera vår ABC-modell kommer
analysen att behandla vad ABC-informationen kan användas till inom han-
delsföretag. Analyskapitlet är indelat efter de fyra problemfrågor som
framkom i inledningskapitlet.

Uppsatsen avslutas med att vi redogör för de slutsatser vi har kommit fram
till under vår forskningsprocess. Vidare ger vi förslag på intressanta forsk-
ningsområden.

2.4 Metodkritik

När man läser en uppsats som har en kvalitativ ansats, bör man som läsare
vara medveten om att en viss intervjuareffekt kan uppstå. Intervjuareffek-
ten är ett resultat av att vi som intervjuare uppträder på ett visst sätt under
intervjun, respondenten har en viss attityd eller inriktning samt hur såväl
intervjuaren som respondenten uppfattar situationen. (Merriam, 1994) Des-



VETENSKAPSSYN OCH METOD

22

sa faktorer påverkar uppsatsens trovärdighet, vilken har ökat då vi har an-
vänt standardiserade frågor.
Vi har delat in respondenterna i Materialservice, kompletterande handelsfö-
retag samt konsultföretag för att lättare åskådliggöra den kritik, som bör
riktas mot varje respondentgrupp.

Intervjuer med Materialservice
Många företag använder sig av funktionsbeskrivningar för att identifiera
aktiviteter i företaget. Det kan vara missvisande eftersom funktionsbeskriv-
ningarna snarare innehåller mål om de anställdas arbetsuppgifter istället för
beskrivning av det faktiska arbetet. För att få ett verklighetsbaserat under-
lag valde vi att komplettera funktionsbeskrivningen med intervjuformen
eftersom det enbart är de anställda som verkligen vet vilka aktiviteter de
utför.

Intervjuer med kompletterande handelsföretag
Vi har använt oss av kompletterande handelsföretag för att modifiera vår
ABC-modell, som beskrivs i kapitel fem. Här är det viktigt att framhålla att
våra analyser och slutsatser om hur en ABC-modell generellt kan se ut i
handelsföretag, delvis präglas av de studerade handelsföretagen. Dessa re-
sultat är säkerligen användbara för andra handelsföretag, då dessa kan er-
hålla kunskap om vad man bör tänka på när en ABC-kalkyl utformas.

Kritik som kan riktas mot våra handelsföretag är att de skiljer sig åt i fråga
om storlek8 och antal anställda. En bättre lösning hade varit att utgå från
företag som var mer lika vad gäller storlek och antal anställda. ICA är det
företag som utmärker sig, då det är mycket större än både Hall-miba och
Svenskt Papper när det gäller storlek och antal anställda. Vi vill påpeka att
företag inom en bransch kan skilja sig åt. I vårt fall utgör Hall-miba och
Svenskt Papper grossistföretag medan ICA är ett detaljhandelsföretag. Des-
sa företag ser troligtvis annorlunda ut då organisationen är uppbyggd på
olika sätt och där även affärsidén skiljer sig åt. Ett bättre alternativ hade
varit att utgå från enbart grossist- eller detaljhandelsföretag för att erhålla
ett mer tillförlitligt resultat. Anledningen till att vi har utelämnat denna in-

                                                          
8 Med storlek avses i uppsatsen omsättning.
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delning mellan handelsföretag är att det saknas information om vilka han-
delsföretag som har infört ABC i sin verksamhet.

Intervjuer med konsultföretag
Under intervjuerna med konsulterna får man ha i åtanke att de dagligen
sysslar med att ta fram ABC-modeller för olika företag och att de har flera
års erfarenhet inom ABC-området. Konsulternas information anser vi där-
med redan är analyserad. Vi kommer därför att använda materialet från
konsulterna för att modifiera informationen från vårt studieobjekt, Materi-
alservice. En skillnad föreligger mellan informationen från studieobjektet
och konsultföretagen. Informationen från studieobjektet bygger delvis på
våra egna erfarenheter inom enheten Materialservice medan informationen
från konsultföretagen innefattar en mer generell kunskap. Vi vill vidare un-
derstryka att konsultföretagen inte alltid förhåller sig kritiska och objektiva
till fenomenet ABC-kalkylering. Anledningen är att konsulterna mer eller
mindre måste framställa ABC-kalkylering som något positivt, då de dagli-
gen arbetar med ABC och ska förmedla ett positivt budskap. Kritik kan
riktas mot den information som erhölls från konsultföretaget SAM, efter-
som vi inte hade personlig kontakt. ”Intervjuns” tillförlitlighet kan därmed
ifrågasättas, då frågorna kan ha missuppfattats.

Om vi hade valt att använda fler handelsföretag skulle detta innebära att
slutsatserna hade blivit mer generaliserbara. Orsakerna till att fler företag
inte valts är att ytterst få handelsföretag använder sig av ABC-kalkyler. Vi
anser dock att intervjuerna med konsulterna bidrar till att generaliserbarhe-
ten blir bättre, vilket ökar uppsatsens bidrag till forskning inom ABC-
kalkylering i handelsföretag.

Vi kan även rikta viss kritik mot våra källor, då vi har använt en bok utgi-
ven av konsultföretaget SAM. Litteraturen kan ifrågasättas på grund av att
boken Lönsamma kunder och lönsamma företag (1997) inte alltid förhåller
sig objektiv till ABC-kalkylering. Den kan kanske mer ses som propaganda
från konsulternas sida. Är läsaren dock medveten om detta, tycker vi att
litteraturen kan användas. Ytterligare litteraturkritik kan riktas mot den stu-
dentlitteratur, som förekommer i vår referensram. Litteraturen kan delvis
tolkas som alltför grundläggande, men då det finns lite fakta om ABC-
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kalkylering i handelsföretag utgör denna litteratur det bästa alternativet en-
ligt vårt sätt att se på det.

Vi vill göra läsaren medveten om att vi har använt en undersökning av
Henrik Nehler, som är vår handledare under denna uppsats. Nehlers (2001)
studie är den senaste inom ABC-kalkylering i svensk verkstadsindustri och
kan därmed bidra med intressanta synvinklar inom ABC-området.

2.4.1 Reliabilitet och validitet

Val av en kvalitativ undersökningsmetod ställer vetenskapliga krav på reli-
abilitet och validitet. Det är därför viktigt att ta hänsyn till hur data har
samlats in, analyserats och tolkats och enligt Merriam (1994) är reliabili-
tetsbegreppet särskilt problematiskt att hantera vid kvalitativa studier. Vi
har bland annat tagit hänsyn till detta, då vi har uppmärksammat att infor-
mationen från de kompletterande handelsföretagen och konsultföretagen
inte befinner sig på samma analysnivå.

Reliabilitet innebär enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997) att resul-
tatet ska vara tillförlitligt och stabilt, det vill säga visa ungefär samma re-
sultat vid upprepade tillfällen oavsett vilken forskare som har genomfört
undersökningen. Forskning inom ABC-kalkylering i handelsföretag är, som
tidigare nämnts, relativt outforskad och kan innebära att reliabiliteten i vår
undersökning kan ifrågasättas.

Ett mätinstrument ska också kunna uppvisa en inre eller yttre validitet (Wi-
dersheim-Paul & Eriksson, 1997). Om undersökningens resultat stämmer
överens med verkligheten mäts den inre validiteten. Den yttre validiteten
behandlar frågor om det finns möjlighet att dra generella slutsatser utifrån
undersökningen och om resultatet kan överföras till andra situationer. Vi
anser att vi uppfyller den yttre validiteten då vi genom vår undersökning
kan dra generella slutsatser om ABC-kalkylering i handelsföretag.
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3. MATERIALSERVICE9

 detta kapitel kommer vi att beskriva enheten Materialservice för att ge
läsaren en uppfattning om vad som är karaktäristika för ett handelsföre-

tag. Anledningen till att vi tycker att Materialservice är ett handelsföretag
är att de saknar egen tillverkning. Istället köper de in varor som sedan lag-
ras för att kunna tillgodose sina kunders behov. Kapitlet inleds med en kort
beskrivning av Materialservice och avslutas med en redovisning av de drag
hos Materialservice, som vi anser vara typiska för handelsföretag ur ABC-
kalkyleringssynpunkt.

3.1 Materialservice

Materialservice är en central logistikenhet i Banverket med resultatansvar
och samarbetar med Järnvägssystem, Juridik och upphandling samt Ban-
verkets leverantörer. Enheten har 42 anställda och är lokaliserad till Nässjö
med en fakturerad försäljning av järnvägsspecifika artiklar som för år 2000
uppgick till 1009 miljoner. Inom Materialservice finns ett centrallager och
utöver detta finns nio andra lager placerade runt om i Sverige med ett
sammanlagt lagervärde idag på cirka 270 miljoner. Materialservice har en
intern styrelse med följande affärsidé:

”Materialservice effektiviserar materialförsörjningen inom Banverket
i sin roll som kunskaps- och kompetensföretag inom logistikområdet.

Effektiviseringen syftar till en säkerställd reservdelsförsörjning, kostn-
adseffektiv banhållning, och ökad punktlighet”

Källa: Verksamhetshandboken, 2000

Materialservice är en processorganiserad enhet, som består av en huvud-
process med delprocesser samt flera olika stödprocesser. Huvudprocessen
omfattar ”Material-försörjning från kund till kund”. I Materialförsörjnings-

                                                          
9 Detta kapitel bygger på information från Materialservice om inget annat anges.
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processen ingår: marknadsföring och försäljning, kvalitetssäkring och di-
mensionering av Banverkets leverantörer, kundanpassad logistiklösning,
anskaffning, lagerhållning och distribution av sortiment samt fakturering
och fakturakontroll. I huvudprocessen ingår också delprocesserna mark-
nad/försäljning, produktion och distribution. Stödprocesserna har till upp-
gift att stödja huvudprocessen och är ledning, resultatuppföljning, ADB-
stöd, ekonomi, personal och administration.

Materialservice sortiment av järnvägsspecifika komponenter omfattar cirka
11 000 artiklar med Banverkets artikelnummer. Utöver dessa artiklar an-
skaffas cirka 2 000 artiklar på uppdrag av kunden. Produktsortimentet be-
står av fem huvudgrupper, som är banmaterial, elmaterial, signalmaterial,
telematerial och övrigt banmaterial. Företaget levererar material till interna
och externa kunder som utför arbete i olika banverksprojekt.

Företaget är indelat i sex olika avdelningar. I dessa avdelningar räknas di-
visionschefen som en egen avdelning och han arbetar mycket med före-
tagsledning. Vi kommer inte att redogöra för denna avdelning, men det är
dock viktigt att ha denna i åtanke vid läsning av funktionsbeskrivningen
som redovisas nedan.

Marknads- och försäljningsavdelningen består av fem anställda, där varje
anställd ansvarar för olika kunder och har till uppgift att förbättra och eta-
blera relationen mellan Materialservice och kunder samt uppdragsgivare.
Inom marknad/försäljning finns följande ansvarsområden: dialog med upp-
dragsgivare/sortimentsägare, marknadsföring, marknadskommunikation,
kundansvar, offerter och kalkyler, försäljning, kundservice, tulldeklarering,
reklamationer samt återköp. Materialservice uppdragsgivare har olika sor-
timent, som de säljer genom Materialservice. Den största uppdragsgivaren
är Banförvaltning/järnvägssystem, som har ansvar för det järnvägsspecifika
sortimentet.

Materialplaneringsavdelningen består av fem stycken anställda som ansva-
rar för det operativa arbetet med leverantörerna inom Materialservice. Ar-
betet delas in i olika faser som består av förberedande-, genomförande- och
uppföljningsfasen. Förberedandefasen utgörs av tiden innan en beställning
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har inkommit från en kund eller då det finns behov av att fylla på det egna
lagret inom Materialservice. Den andra fasen, genomförandefasen, beteck-
nas som tiden efter en beställning från kund till dess att varan nått kund el-
ler lager. Därefter kommer den tredje fasen in som definieras som tiden ef-
ter att varan nått kund eller lager. Vidare ansvarar materialplanering för
planering, leveransavtal, beställning och avrop, leveransbevakning, leve-
rantörsuppföljning, projektsamverkan, reklamationer, återköp samt sorti-
mentsbevakning.

Kvalitetsteknik/miljöavdelningen består av fyra anställda, vilka ansvarar för
kvalitetssäkring av produkter och tjänster från leverantörer. Arbetet med
leverantörerna ska präglas av en ständig förbättring, utveckling och effekti-
visering för att förebygga problem och frågor. Avdelningen ska även se till
att ett miljöledningssystem implementeras på Materialservice och företaget
arbetar mycket med miljöcertifiering. Övergripande arbetsuppgift för av-
delningen är bland annat att kontrollberedning utförs på nya artiklar, kvali-
tetssäkring, handlägga reklamationer, stödja miljöombuden i deras arbeten,
utveckla och upprätthålla miljöledningssystemet samt miljösäkring.

Centrallagret består av 22 stycken anställda och har följande ansvarsområ-
de: godsmottagning, lagerhållning, utleverans och distribution, planering,
projektsamverkan, uppföljning, informationshantering, reklamationer och
återköp. Centrallagret är indelat i olika zoner för att lättare hantera lagret.

Inom administration finns det sex stycken anställda, vilka arbetar med
funktionerna ekonomi, redovisning, administration, fakturering, faktura-
kontroll och personal. Fakturakontroll och kundfakturering är en stor del av
administrationen och avdelningen har ett nära samarbete med alla avdel-
ningar i företaget. Administration ansvarar även för övergripande administ-
rativa rutiner såsom hotell- och biljettbokning, kontorsmaterial och arkiv.
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3.2 Karaktäristiska ur kalkyleringsperspektiv

Vi kommer nedan att redogöra för utmärkande drag i ett handelsföretag ur
ett kalkyleringsperspektiv. Vi utgår från Materialservice och lyfter fram
karaktäristiska drag för handelsföretag på en generell nivå. Anledningen till
detta är att vi vill ge läsaren en förståelse för hur det verkligen ser ut i ett
handelsföretag och inte enbart utgå från teorin. De drag, som vi lyfter fram
är relevanta och viktiga att beakta vid utformningen av ABC-modellen i
handelsföretag.

Handelsföretagets organisation är uppbyggd kring en logistikverksamhet.10

Därmed skulle vi vilja säga att materialförsörjningsprocessen är viktig för
att handelsföretag ska kunna leverera produkter och tjänster i rätt tid och på
ett effektivt sätt. För att kunna tillfredsställa kundernas behov om punktlig-
het och effektivitet vid materialförsörjningen, krävs att handelsföretagen
håller varulager. Genom att hålla lager binds mycket kapital, vilket är tyd-
ligt i vårt studerade handelsföretag. Enheten är medveten om detta och ar-
betar med att minska kapitalbindningen. Vidare framkom under vår studie
av Materialservice att vissa produkter kräver en framförhållning vad gäller
beställning av produkter. Produkter med extra lång beställningstidpunkt,
cirka ett år, medför större lagerkostnader. Anledningen till de stora lager-
kostnaderna är att produkter alltid måste finnas tillgängliga i ett handelsfö-
retag när dessa efterfrågas och skulle inte varan finnas tillgänglig när kun-
den beställer den väljer kunden troligtvis att gå någon annanstans.

Lagret i Materialservice utgör, som ovan nämndes, en viktig delprocess, då
lagret är en nödvändig resurs för att kunna leverera, vilket även Segerstedt
(1999) nämner. Detta innebär att lagret kräver mycket resurser i form av
personal och yta, som i sin tur leder till stora kostnader. Ett mindre lager
skulle innebära mindre kostnader, men detta sker på bekostnad av förlorade
försäljningstillfällen (Segerstedt, 1999). När vi undersökte vårt handelsfö-
retag upptäckte vi att nästan hälften av de anställda återfinns på lagret.
                                                          
10 ”Logistik är ett synsätt för att tillgodose behovet av integrerad och effektiv administ-
ration av material och produktflödet från råvaruleverantör, via samtliga led, till slutlig
konsument av den färdiga produkten.” Källa: Segerstedt, 1999.
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Detta pekar på att lagret tar i anspråk en stor del av de totala kostnaderna,
som kan hänföras både till kunder och produkter via kostnadsdrivare. Vik-
tigt att påpeka är att skillnader vad gäller lagerkostnaderna troligtvis före-
ligger inom handelsbranschen. Det ovan nämnda gäller mer i grossistföre-
tag, som måste hålla ett lager bestående av ett fullsortiment, än i detaljhan-
delsföretag. Detaljhandelsföretag har ett snabbomsatt lager, då deras verk-
samhet syftar till en effektiv distributionshantering och därmed borde ka-
pitalbindningen vara lägre. (Olsson & Skärvad, 1997)

I handelsföretagens sortiment förekommer många artiklar, ett exempel är
Materialservice som tillhandahåller ett lager med 11 000 artiklar. Orsaken
till att de måste ha många artiklar är att verksamheten bygger på att kunna
ge sina kunder ett stort och brett produkturval. Vidare är det breda produkt-
sortimentet handelsföretagens konkurrensmedel och enligt Materialservice
kan enheten inte göra sig av med produkter utan måste ha dessa i lager då
de är den enda aktören som tillhandahåller järnvägsspecifikt material.

Idag är kalkyler i handelsföretag enkla och kostnader fördelas schablon-
mässigt enligt Andersson (1997), vilket framgår då vi studerade Material-
service grundkalkyl. Vidare såg vi att handelsföretaget använde sig av ett
procentpåslag på inköpspriset, vilket enligt oss inte avspeglar kostnaderna
på ett korrekt sätt. Vi vill därmed säga att ABC-kalkylen blir ett viktigt in-
strument för att rättvist fördela kostnaderna till produkt och kund.

I ett handelsföretag tycker vi att det finns många arbetsuppgifter som riktas
mot kunden, eftersom det är kunden som står i fokus för organisationens
fortlevnad. Genom att studera de processer som finns i vårt studieobjekt har
vi observerat att majoriteten av processerna utgår från kunden, det vill säga
de aktiviteter som ingår i processerna utförs i syfte att tillfredsställa kun-
den.

Kostnadsstrukturen i handelsföretaget utgörs av cirka 5% indirekta kostna-
der i form av personalkostnader och lokaler medan de direkta kostnaderna
uppgår till 95% och består av materialkostnader för inköpsprodukter. I all-
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mänhet har handelsföretag en stor andel direkta kostnader vilket gör att vi
ifrågasätter om det är nödvändigt att införa ABC-modellen i handelsföre-
tag. Anledningen till detta är att kostnadsstrukturen har likheter med hur
kostnadsstrukturen såg ut i början av 1900-talet (Gerdin, 1995). Det är dock
för tidigt att uttala sig om ABC-modellen är ett bra eller dåligt verktyg att
använda i handelsföretag och denna diskussion ligger delvis utanför vårt
forskningsområde.
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4. REFERENSRAM

apitlet inleds med att beskriva handelsföretag och tillverkningsföretag
med avseende på bland annat kalkylering. Vidare tar vi upp olika be-

grepp inom ABC-kalkylering samt beskriver innebörden av ABC-
kalkylering. Därefter redogör vi för arbetsgången vid utformningen av en
ABC-modell och beskriver hur informationen från en ABC-modell kan an-
vändas. Avslutningsvis riktar vi kritik mot ABC-metoden.

4.1 Branschjämförelse

Vi kommer i följande avsnitt redogöra för vad som är specifikt för handels-
företag11och tillverkningsföretag. Vi avser också att göra en branschjämfö-
relse mellan handelsföretag och tillverkningsföretag för att ge läsaren en
förståelse inför vår kostnadsmodell.

4.1.1 Handelsföretag

Kalkylmodeller ska avspegla företagens omvärld, vilket leder till att hänsyn
måste tas till handelsföretagens speciella karaktär. Handelsföretag är före-
tag som köper in varor för att sedan sälja dessa vidare till kunder. Enligt
Olsson och Skärvad (1997) har handelsföretag ingen egen tillverkning, var-
för tillverkningsledet försvinner i förädlingsprocessen. Ett handelsföretags
uppgift är att leverera och tillhandahålla produkter, som ska finnas till-
gängliga för konsumtion oberoende av var den sker. Kunder hos ett han-
delsföretag kan finna det lönsamt att lägga över hantering, lagring, trans-
port, ägande av varor samt orderläggning på företaget. Kunden skulle själv
kunna lägga en order hos tillverkningsföretaget, men det skulle innebära
stora lagerkostnader och hög kapitalbindning. (Karlsson, 1999) Verksam-
heten i handelsföretag består av inköp, planering, hantering, försäljning
samt lagring och kräver administration vilket ger upphov till kostnader vid

                                                          
11 Med handelsföretag avses grossist- och detaljhandelsföretag.

K
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försäljning av produkter. Företaget måste ledas, vilket innebär att ledning
utgör en viktig funktion. (Andersson, 1997)

Enligt Larsson (1994) består handelsföretag av fem andra viktiga delfunk-
tioner. Dessa är sortimentshållning, fysisk distribution, lagerhållning, kre-
ditgivning och försäljning. Funktionerna innebär att handelsföretag ska till-
handahålla ett lämpligt sortiment utifrån deras kunders behov och deras
fysiska distribution till kunder. Dessutom ska företagen hålla ett lager med
hänsyn till varornas omsättningshastighet, det vill säga lagerhållning. Kre-
ditgivning innebär enligt Larsson (1994) att företaget lämnar kortfristiga
varukrediter, medan försäljning går ut på att marknadsföra företagets pro-
dukter.

Kalkyleringen i handelsföretag kan bli väldigt schablonmässig och i verk-
ligheten används ofta mycket enkla kalkylmodeller (Andersson, 1997). En-
ligt Hicks (1992) kan alla typer av företag använda ABC-kalkylering, vilket
innebär att även handelsföretag skulle vara lämpliga kandidater. ABC
skulle kunna vara ett sätt att reducera den schablonmässiga kalkyleringen i
handelsföretag enligt Hicks (1992). En förklaring till att enkla kalkylmo-
deller används i handelsföretag är att de oftast har ett brett sortiment av va-
ror samt att prissättningen och administrationen inte får bli alltför kompli-
cerad (Andersson, 1997). ABC-modellen är komplex och kräver mycket
tid, vilket skulle kunna tala mot en användning av ABC-modellen i han-
delsföretag utifrån det Andersson (1997) nämner om enkla och schablon-
mässiga kalkylmetoder i handelsföretag.

Tidigare nämndes att handelsföretag måste tillhandahålla lager för att kun-
na tillfredsställa sina kunders efterfrågan på produkter, vilket annars skulle
kunna leda till att företagen förlorar kunder till konkurrenter. Lagerhållning
skulle kunna vara positivt för handelsföretag eftersom de vid tillfälliga
prissänkningar kan köpa stora kvantiteter av produkterna. En nackdel med
att ha ett stort lager för ett företag är att det binder mycket kapital som
istället skulle kunna användas till en effektivisering. De mest lönsamma
handelsföretagen är de som har ett litet lager i förhållande till kostnaderna
och omsättningen. Enligt Persson & Virum (1998) kan följande viktiga ar-
betsuppgifter härledas till arbetet i lagret: ”lastning och lossning av fordon,
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mottagning och hantering av varor i lager, lagring och inventering samt
plockning och förberedelser för att skicka iväg sändningar”.

Figur 2 Kalkyltrappa för handelsföretag
Källa: Andersson, G., ”Kalkyler som beslutsunderlag”, 1997

En kalkyltrappa för ett handelsföretag utgår, enligt figur 2, från inköpspri-
set för produkterna samt hemtagningskostnaderna såsom frakt och tull, vil-
ket härrör från att varuflödet är det centrala i verksamheten. Till inköpspri-
set läggs ett pålägg som sedan ska täcka företagets egna kostnader, de så
kallade rörelsekostnaderna, och även ge företaget vinst. Både Andersson
(1997) och Olsson & Skärvad (1997) instämmer i att denna kalkyltrappa
utgör en bra grundmodell för kalkylering i handelsföretag. Kalkyltrappan
för handelsföretag är dock endast en rekommendation på hur en pål-
äggskalkyl kan se ut i ett handelsföretag. Varuflödet ger upphov till direkta
hanteringskostnader samt direkta lagerhållningskostnader, medan de indi-
rekta kostnaderna i samband med varuflödet kallas varuomkostnader. Den-
na varuomkostnad är indirekta kostnader för bland annat inköp, hantering
samt lagring, vilka kan bestå av löner och kostnader för lagerlokaler. (An-
dersson, 1997)
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Direkta hanteringskostnader är kostnader för bland annat hemtagning, loss-
ning, lastning samt interna och externa transporter. De kostnader som upp-
står när varor lagras benämns enligt Andersson (1997) för direkta lager-
hållningskostnader. I detta kostnadsslag ingår kapitalbindning av produk-
terna samt direkta kostnader för uppvärmning, skötsel samt underhåll av
lager och kostnaderna ökar i samband med lagringstiden. (Andersson,
1997) Även Segerstedt (1999) nämner att inköpta produkter orsakar kost-
nader under den tid, då dessa ligger i lager. Författaren benämner kostna-
den för lagersärhållningskostnader och här ingår både de direkta hanter-
ingskostnaderna samt direkta lagerhållningskostnader och är exempelvis
kostnader för hantering, del i lokalkostnader men även räntekostnader.

Administrationsomkostnader är indirekta kostnader för företagets administ-
ration medan ledning utgörs av kostnader för bland annat ekonomi- och
personalavdelning. Försäljningsomkostnader är indirekta kostnader i sam-
band med löner till försäljare och reklam. Dessa två poster kan slås ihop till
affärsomkostnader (AFFO). Ovan nämnda kalkyltrappa används vid pål-
äggskalkylering och kan vara bra att beakta vid utformningen av en ABC-
kalkyl i handelsföretag. (Andersson, 1997)

4.1.2 Tillverkningsföretag

Tillverkningsföretag har till uppgift att tillverka produkter och verkstadsin-
dustrin utgör den dominerande industrisektorn i Sverige. Tillverkningsfö-
retag håller lager för att ha en kontinuerlig produktion och därmed är det
viktigt att materialet kommer i tid. Kalkylering i tillverkningsföretag är mer
komplicerad, vilket beror på att kalkyleringen går in djupare och mer de-
taljerat i verksamheten istället för att fördela kostnaderna schablonmässigt.
(Karlsson, 1999)

Kostnadsslagens betydelse skiljer sig åt mellan olika typer av tillverknings-
företag. I monteringsindustrin vid sammansättningsfabriker av bilar, är di-
rekt material (dM) det dominerande kostnadsslaget och utgör mer än hälf-
ten av tillverkningskostnaden. I andra industrier behövs en kostnadsintensiv
maskinpark, vilket då blir det krävande kostnadsslaget. Avgörande för hur
detaljerad indelningen i kostnadsslag är, beror på vilken kostnadskontroll
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och vilket informationsbehov ett företag har. Exempel på olika kostnads-
slag är material, löner och hyror. (Karlsson, 1999)

I samband med ökad konkurrens och minskade vinster har kundorienter-
ingen blivit allt viktigare även för tillverkningsföretag. Produktionen har
gått från att vara inriktad på varor till att idag mer bestå av tjänster (SAM,
1997), vilket talar för en större andel indirekta kostnader. Olve & Samuels-
son (1989) har också uppmärksammat detta och menar att de indirekta
kostnaderna tenderar att öka i förhållande till de direkta kostnaderna.

Ask och Ax:s studie (1997) och Nehlers (2001) undersökning omfattar till-
sammans en tioårsperiod, där deras resultat visar på en konstant utveckling
av förhållandet mellan de direkta och indirekta kostnaderna. Med stöd av
dessa undersökningar kan vi se en tendens till att utvecklingen kommer att
fortsätta, det vill säga förhållandet kommer att hålla sig på en konstant
nivå. I Ask & Ax:s (1997) undersökning om produktkalkylering i svensk
verkstadsindustri visar resultatet att de direkta kostnaderna dominerar. Re-
sultatet av undersökningen som genomfördes 1990/1991 visade på att de
direkta kostnaderna uppgick till 64,5% medan de indirekta kostnaderna var
35,5%. Nehlers (2001) undersökning av verkstadsindustrin visar ett liknan-
de förhållande, där 63% av kostnaderna är direkta medan 37% utgörs av
indirekta kostnader. Nehlers undersökning genomfördes 2000 och resultatet
stödjer Ask och Ax:s resonemang, vilket leder till att vi ifrågasätter Olve &
Samuelsson och SAM:s resonemang.

4.1.3 Likheter och skillnader mellan handels- och tillverkningsföretag

Kalkyler måste anpassas till respektive kostnadsstruktur för varje verksam-
het. Handelsföretag har en annan kostnadsstruktur i förhållande till till-
verkningsföretag, vilket medför att den traditionella grundmodellen för
kalkylering inte är fullt tillämpbar i handelsföretag. (Olsson, 1998) En
skillnad mellan handelsföretag och tillverkningsföretag skulle därmed kun-
na vara kostnadsstrukturen, där en diskussion kring förhållandet direkta och
indirekta kostnader är intressant. Om nu skillnader förligger vad gäller
kostnadsstrukturen skulle detta vara en anledning till varför den ursprungli-
ga ABC-modellen behöver modifieras.
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En likhet mellan tillverkningsföretag och handelsföretag är att båda bran-
schernas processer består av inköp, lagerhantering samt försäljning.
Tyngdpunkten läggs dock på olika processer beroende på om det är ett till-
verkningsföretag eller ett handelsföretag. (Olsson & Skärvad, 1997) Vi har
tidigare nämnt att lagret utgör en viktigare del i handelsföretag än i till-
verkningsföretag samt att handelsföretag binder mer kapital i lager.

Tillverkningsföretagens kostnader härstammar från produktion av varor,
vilket innebär att de måste ta med tillverkningsomkostnaderna för tillverk-
ningen och varvid dessa är centrala. Handelsföretagens väsentligaste upp-
gift är att tillhandahålla slutprodukter, vilket innebär att hanteringen av va-
ror och produkter är de största kostnaderna. Detta bidrar till att kalkylerna
blir olika eftersom vikt läggs på skilda saker.

4.2 ABC-kalkylering

Avsnittet definierar viktiga begrepp inom ABC-kalkylering och beskriver
vad ABC-kalkylering innebär samt vilka symptom företag visar när de är i
behov av ABC.
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4.2.1 Grundläggande begrepp inom ABC-kalkylering

Figur 3 Grundläggande samband inom ABC-kalkylering
Källa: Gerdin, J., ”ABC-kalkylering”, 1995

Aktiviteter:
En aktivitet är en konkret arbetsuppgift, som utförs av personal och maski-
ner och tillför ett värde på produkterna. Hur detaljerad nivån på aktiviteter-
na är, beror på vilket perspektiv som används. Genom att använda ett stra-
tegiskt perspektiv ses aktiviteter som kärnaktiviteter i verksamheten, medan
det operativa perspektivet ser på aktiviteterna efter dess tidsförbrukning.
Exempel på strategiska aktiviteter är försäljning, materialhantering samt
bearbetning. Det operativa perspektivet medför att aktiviteter uttrycks i
verb och substantiv, till exempel hantera inköpsorder och beställa material.
(Börjesson & Svensson, 1993)

Resurser:
Resurser behövs för att utföra aktiviteten (exempelvis människor, maski-
ner, datorer) och för att konsumera aktiviteten (exempelvis material, ener-
gi). En aktivitets totala förbrukning av resurser kan beräknas med hjälp av
resursdrivare och därmed kan en kostnad per aktivitet framställas. (Börjes-
son & Svensson, 1993)
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Kostnadsdrivare:
Kostnadsdrivare är ett kvantifierbart mått som bildar en länk mellan pro-
dukten och aktiviteten (Werner, 1989). Exempel på kostnadsdrivare kan
vara antalet offerter för aktiviteten orderhantering. När kostnadsdrivare ska
väljas bör detta ske med stor omsorg eftersom det påverkar kalkylsystemets
precision. (Cooper, 1989)

Kalkylobjekt:
Det objekt, det vill säga, produkt, kund eller tjänst, för vilken en ABC-
kalkyl utformas. Vilken sorts information som önskas från kalkylen styr
valet av kalkylobjekt. (Gerdin, 1995)

4.2.2 Vad är ABC-kalkylering?

1987 utkom boken ”Relevance Lost - The Rise and Fall of Management
Accounting”. Författarna Johnson och Kaplan menade att de dåvarande
kalkylerna inte utvecklats sedan dess uppkomst och behövde därför anpas-
sas efter de nya förutsättningarna i omvärlden. Som en lösning på detta
problem utvecklade författarna tillsammans med Cooper ABC-modellen,
som på engelska benämns Activity-Based Costing. (Gerdin, 1995)

En ABC-kalkyl liknar en självkostnadskalkyl, men ger i förhållande till den
traditionella påläggskalkylen en mer noggrann fördelning av kostnaderna.
Detta grundar sig på att ABC-modellen fördelar mindre kostnader utifrån
den schablonmässiga påläggssatsen och har fler kostnadsställen. (Hansson
& Nilsson, 1999) I en ABC-kalkyl är det aktiviteter, som orsakar kostnader
medan den traditionella modellen bygger på att produkterna ligger till
grund för kostnaderna (Johansson & Samuelsson, 1997).

ABC-kalkylen fördelar kostnaderna på kalkylobjekt efter resursförbrukning
av aktiviteter under hela produktionsprocessen (Cooper, 1988). Denna för-
delning kan ses som en tvåstegsprocess. Första steget i denna process in-
leds med att identifiera aktiviteter och kostnader som finns i företaget samt
vilka resurser aktiviteterna tar i anspråk. I nästa steg ska kostnaderna för-
delas ut på de olika produkterna beroende på dess aktivitetsanspråk med



REFERENSRAM

39

hjälp av olika fördelningsnycklar, så kallade kostnadsdrivare. (Olsson,
1998)

Figur 4 Fördelning av kostnader med ABC-metoden
Källa: SAM, Lönsamma kunder och lönsamma företag, 1997

Ovanstående figur visar på hur ABC-modellen fördelar de indirekta och
direkta kostnaderna efter dess resursförbrukning. De indirekta kostnaderna
fördelas med hjälp av aktivitetsdrivare och kostnadsdrivare. Det finns där-
emot två kostnader som inte fördelas nämligen kostnader för forskning och
utveckling (FoU) samt kostnad för oanvänd kapacitet. (Olsson, 1998)

Kostnadsfördelning via kostnadsdrivare sker enligt den så kallade kausali-
tetsprincipen. Detta innebär att varje kalkylobjekt, som tagit resurser i an-
språk, ska belastas med motsvarande kostnader. (Andersson, 1997) Kost-
nadsdrivaren bör också samvariera proportionellt med förändringar i kost-
nadsstrukturen på kort och lång sikt, vilket Andersson (1997) benämner
proportionalitetsprincipen.

I ABC-kalkylen betraktas alla kostnader som rörliga, vilket innebär att be-
slut som fattas utifrån kalkylen bör ha ett långsiktigt perspektiv. För att
fatta beslut på kort sikt kan det vara lämpligt att komplettera med bidrags-
och stegkalkyler. (Hansson & Nilsson, 1999)
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4.2.3 När behövs ABC?

Syftet med ABC-kalkyler i tillverkningsföretag är att ge underlag för pro-
duktval, prissättning, lönsamhetsbedömning och kostnadskontroll (Hansson
& Nilsson, 1999). Karlsson (1999) nämner också dessa syften för ABC-
kalkylering i tillverkningsföretag och menar dessutom att det inte före-
kommer några skillnader vad gäller syftet mellan olika branscher. Vi håller
med Karlsson att syftet troligtvis är detsamma i tillverkningsföretag och
handelsföretag. Karlsson (1999) nämner inget om utformningen i samband
med denna diskussion, vi vill dock understryka att en skillnad kan föreligga
mellan handelsföretag och tillverkningsföretag vad gäller utformningen av
ABC-modellen.

ABC-metodens förbättringspotential är förknippad med val av kund- och
produktstruktur. Företag som genomför en ABC-kalkyl kommer till insikt
om att enskilda produkter och produktgrupper är olönsamma trots att de
traditionella påläggskalkylerna visar på motsatsen. Problem med att förkla-
ra låga och höga marginaler på produkterna kan vara ytterligare känneteck-
en på att den traditionella kalkylen har förlorat sin relevans. Åtgärder mot
detta skulle enligt SAM (1997) vara att förändra beteendet hos sina kunder
och sig själv. Genom att höja priserna för småorder och icke-
standardiserade produkter, skulle lönsamheten hos de mindre lönsamma
kunderna kunna förbättras.

Produktstrukturen har också förändrats eftersom de indirekta kostnaderna
idag utgör den största delen av den totala kostnadsmassan (Olsson, 1998).
De indirekta kostnaderna har fått en större betydelse som en följd av diver-
sifiering, kundanpassning samt kortare produktlivscykler (SAM, 1997).
Företagen måste övergå till en mindre schablonisering av pålägg och in-
rikta sig på en bättre fördelning av de indirekta kostnaderna (Dahlgren et al,
1999).

Cooper (1988) nämner tre olika faktorer: företagets informationssystem,
kostnader för att fatta felaktiga beslut samt spridning i produktfloran, som
alla är av betydelse för om ABC-kalkyler ska användas eller inte.
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Ett informationssystem påverkar kostnaderna för att registrera, insamla in-
formation samt beräkna produktkostnad vid ABC-kalkylering, det vill säga
mätkostnaden. Genom en snabb utveckling av IT-teknologin finns det möj-
lighet att reducera dessa mätkostnader och därmed uppnå större fördelar än
kostnader. Den ökade konkurrensen ställer krav på företag då kostnaderna
för felbeslut ökar. Företag måste satsa på ABC-kalkylering för att undvika
en felaktig kostnadsfördelning, som kan uppstå med den traditionella
kalkylen. Företag tenderar att öka sitt utbud av produkter, vilket kan orsa-
kas av nya marknadsstrategier eller en ständig förbättring av produktions-
processerna. För att kunna fördela kostnaderna mer rättvist är det i detta fall
lämpligt att införa en ABC-kalkyl, som tar hänsyn till olika fördelningsba-
ser. Utifrån dessa tre faktorer blir det möjligt att se om fördelarna med
ABC-kalkylen överstiger dess kostnader. (Cooper, 1988)

4.3 Utformning av ABC-modellen

Chaffman och Tallbott (1990/1991) nämner i sin artikel ”Activity-Based
Costing in a Service Organization” att en ABC-modell kan vara mycket
tidskrävande och dyr att implementera, vilket bör övervägas av företag in-
nan de sätter igång processen. Företagen behöver vidare fundera på de
kulturförändringar de kan ställas inför, eftersom det tillkommer nya kalkyl-
begrepp som de anställda måste ta till sig. Avslutningsvis riktar författarna
varningsord mot ABC och menar att denna metod kanske inte passar alla
företag. För att se om ABC är tillämpbart inom ett företag föreslår förfat-
tarna att företag först ska genomföra en pilotstudie innan de slutligen inför
ABC.

Litteraturen behandlar olika arbetssätt för att ta fram en ABC-kalkyl. Ro-
sander (1997) betonar processperspektivet och menar på att företagets pro-
cesser bör definieras innan aktivitetsanalysen inleds. Genom detta skulle
aktiviteterna direkt kunna kopplas till rätt processer i företaget. Rosander
(1997) nämner kalkylobjekt såsom kund, tjänst, produkt samt marknads-
segment och SAM (1997) är av samma åsikt vad gäller dessa kalkylobjekt.
SAM (1997) tar även upp enskilda kundorder som ett ytterligare exempel
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på kalkylobjekt. Jensen (1994) håller med ovan nämnda författare om kal-
kylobjekt men nämner att marknads- och distributionskanaler utgör ett vik-
tigt kalkylobjekt i handelsföretag.

Vi kommer i följande avsnitt förklara hur utformningen av en ABC-kalkyl
går till för att öka läsarens förståelse för vårt tillvägagångssätt när vi utfor-
mar vår ABC-kalkyl. ABC-kalkylering kan genomföras i fyra steg. Första
steget innebär att aktiviteter identifieras i organisationen genom en aktivi-
tetsanalys för att sedan i andra steget beräkna hur mycket resurser varje ak-
tivitet förbrukar och dess kostnad. I nästa steg kopplas kostnadsdrivarna till
kalkylobjektet. ABC-analysen avslutas med att produktens kostnad beräk-
nas.

Figur 5 Steg vid utformning av en ABC-modell

4.3.1 Identifiering och val av aktiviteter

Första steget är att genomföra en aktivitetsanalys, vars syfte är att ta fram
information om vilka aktiviteter, som utförs. Enligt Brimson (1991) finns
det inget givet tillvägagångssätt för att göra en aktivitetsanalys, eftersom
företagens situation och funktion är olika. Det finns däremot vissa riktlinjer
och därav kan aktiviteter definieras genom analys av historiska dokument
som till exempel produktionsstatistik, affärsprocesser och avdelningar. Ak-
tivitetsanalysens fokus bör dock vara att studera dagens processer i verk-
samheten för att kartlägga aktiviteterna. De två vanligaste utgångspunkter-
na, som nämns i litteraturen, för att välja aktiviteter är processer och avdel-
ningar.
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För att få fram information om aktiviteter intervjuas personal, som svarar
på vilka aktiviteter de utför samt hur lång tid som läggs ner på varje akti-
vitet. Önskad noggrannhet i kalkylen är sedan det som avgör hur uppdel-
ningen av aktiviteter kommer att se ut. Ett större antal aktiviteter leder dock
till att komplexiteten ökar och Rosander (1997) föreslår därför att mellan 5
och 8 aktiviteter är lämpligt att använda. Olsson & Skärvad (1997) föreslår
istället mellan 10 och 30 aktiviteter. Nehlers (2001) undersökning visar på
att 76% av företagen i verkstadsindustrin använder sig av mindre än 30 hu-
vudaktiviteter. Undersökningen nämner även att 62% av användarna har
färre än 15 huvudaktiviteter. Förutom vilken noggrannhet företaget vill ha i
kalkylen styrs valet av aktiviteter också av tiden samt kostnaden. Om före-
taget har lite tid att spendera och inte vill lägga ner alltför stora kostnader,
är det att rekommendera en övergripande nivå, det vill säga ett mindre antal
aktiviteter. (Johansson & Samuelsson, 1997)

4.3.2 Aktiviteter och deras resursförbrukning

Cooper & Kaplan (1991) har gjort en hierarkisk indelning av aktiviteter i
fyra nivåer efter vilka resurser som de olika aktiviteterna efterfrågar. Re-
surserna, som ligger till grund för indelningen kan till exempel vara perso-
nal, lokaler, maskiner samt utrustning (Rosander, 1997). Cooper & Kaplans
fyra aktivitetsnivåer är: fabriksnivå, produktnivå, batchnivå samt enhetsni-
vå.
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Figur 6 Aktivitetshierarki
Källa: Cooper, R. & Kaplan, R (1991), ” Profit Priorities from Activity-

Based Costing”

� Aktiviteter på fabriksnivå utgörs av kostnader, som är gemensamma för
alla produkter. Kostnaderna är oberoende av antal tillverkade enheter
och ska fördelas lika på alla produkter. Dessutom är kostnaderna som
till exempel fastighetsunderhåll nödvändiga för att företaget ska överle-
va.

� Aktiviteter på produktnivå utförs för att kunna tillverka och sälja olika
produkter, till exempel produktutveckling. Kostnaden för dessa aktivi-
teter kan relateras och allokeras till olika produkter, men kostnaden är
oberoende av antal tillverkade och sålda enheter.

� Aktiviteter på batchnivå krävs för att produktionen ska kunna komma
igång. Kostnaden är oberoende av antal tillverkade produkter, men vari-
erar istället med hur många batcher som börjar produceras. Exempel på
aktiviteter på batchnivå är inställning av maskiner.
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� Aktiviteter på enhetsnivå förekommer i samband med att produkter till-
verkas och utförs varje gång en produkt tillverkas. Kostnaden kan till
exempel vara dL och beror på hur många enheter som tillverkas.

Cooper & Kaplan utgick från tillverkningsindustrin då de utformade akti-
vitetshierarkin. Modellen kan tillämpas när företaget vill göra en uppskatt-
ning om hur kostnaderna förändras vid nya beslut eller rutiner. Om till ex-
empel företaget beslutar att införa fler produkter, finns det möjlighet att
med hjälp av modellen göra en uppskattning av hur stor ökningen blir av
aktiviteter och kostnader. (Cooper & Kaplan, 1991)

Jensen (1994) föreslår enligt oss ett alternativ till Cooper & Kaplans indel-
ning av aktiviteter. Jensen utgår från flera olika sorters företag istället för
enbart tillverkningsindustrin. Han menar att aktiviteter kan delas in i tre
olika grupper beroende på typ av företag: marknadsorienterade företag, för-
säljningsorienterade företag samt produktionsorienterade företag. (Jensen,
1994)

Marknadsorienterade företag är tjänsteföretag och aktiviteter delas i huvud-
sak in i primär- och sekundäraktiviteter. Primära aktiviteter är aktiviteter
som stödjer företagets mål och affärsidé. Aktiviteterna är strukturerade ef-
ter ekonomi, administration, datahantering, ledningsfunktioner samt forsk-
ning och utveckling. En sekundär aktivitet kan vara städning av lokal och
båda aktiviteterna syftar till att stödja organisationens mål. Tillverkningsfö-
retag har istället valt att dela in aktiviteter efter direkt-, serie- och struktur-
aktiviteter, vilka stödjer företagets produktion. Nästa steg är att koppla
varje aktivitet till en eller flera kostnadsdrivare, beroende på vilken exakt-
het som önskas i kalkylen. (Jensen, 1994)

Företag som är inriktade på försäljning brukar vanligtvis dela in sina akti-
viteter efter orderhantering, distributionskanal, kundgrupp, marknad samt
företag, vilka syftar till att stödja företagets distributionshantering. Jensens
(1994) aktivitetshierarki för försäljningsföretag utgår från ovan nämnda
aktivitetsindelningar. Ordernivån består av kostnader som kan hänföras di-
rekt till en viss order medan kundgruppsnivån utgörs av kostnader som inte
är hänförliga till kundgruppsnivå, till exempel försäljning. Kostnader för
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lagerhållning i distributionsleden är kostnader som inte direkt orsakas av
någon enskild order eller kund och benämns enligt Jensen (1994) för distri-
butionsnivå. Kostnader på marknadsnivå kopplas specifikt till olika mark-
nader och kan till exempel vara marknadsanalyser riktade mot en viss
marknad. Den sist nämnda nivån, företagsnivå, är kostnader som krävs för
att underhålla organisationen i allmänhet. (Jensen, 1994)

4.3.3 Val av kostnadsdrivare

Aktiviteterna måste kopplas till en kostnadsdrivare för att man ska kunna
beräkna produktkostnaden. För att välja en kostnadsdrivare behövs kvanti-
tativ information om kostnadsdrivarna, vilket innebär att antal förekomster
beräknas såväl totalt som enskilt för varje kalkylobjekt. Många aktiviteter i
ABC-kalkylen leder till att flera aktiviteter måste dela på samma kostnads-
drivare. Därmed blir val av och antalet kostnadsdrivare betydelsefullt vid
utformningen av ABC-kalkylen. När kostnadsanalysen är genomförd och
man vet hur ofta kostnadsdrivarna förekommer kan kostnaden per före-
komst för varje kostnadsdrivare räknas fram. (SAM, 1997)

För att underlätta identifieringen av kostnadsdrivare, föreslår SAM (1997)
en arbetsgång utifrån en tredimensionell kostnadsstruktur där kostnadsdri-
varna delas in i volym-, nyhets- och strukturrelaterade kostnadsdrivare.
Nehlers (2001) undersökning pekar på att SAM:s olika grupper av kost-
nadsdrivare har haft en stor påverkan på den svenska verkstadsindustrin.

Figur 7 Kostnadsdrivare
Källa: SAM, Lönsamma kunder och lönsamma företag, 1997
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I den första dimensionen, volymrelaterade kostnadsdrivare, återfinns i för-
sta hand kostnadsdrivare som maskintimmar, dM och mantimmar. SAM
(1997) nämner försäljningsintäkt, förädlingsvärde och antal tillverkade en-
heter som andra lämpliga alternativ. Produktionsprocessen kan bestå av
såväl tjänster som fysiska produkter.

Produktutveckling eller förändringar i kund- och leverantörsstrukturen pla-
ceras i gruppen nyhetsrelaterade kostnadsdrivare, där höga kostnader orsa-
kas av en hög förändrings- och nyhetstakt. Antal nya produkter och antal
nya kunder kan nämnas som exempel på kostnadsdrivare i denna dimen-
sion.

Strukturrelaterade kostnadsdrivare är bland annat antal produkter, antal
kunder och antal leverantörer. Ett omfattande produktutbud innebär en hög-
re strukturell komplexitet, vilket orsakar högre kostnader. Aktiviteterna i
organisationen bör kunna kopplas till någon av dessa tre dimensioner och
vara oberoende av varandra. Placeringen av aktiviteterna i någon av dimen-
sionerna ska göras med hänsyn till varje företag.

Enligt Cooper (1988) är det lämpligt att välja kostnadsdrivare utifrån dess
mätkostnad, kausalitet samt beteendemässiga effekter. Om ABC-kalkylen
ska kunna reducera mätkostnaden bör relativt enkla kostnadsdrivare använ-
das. Genom att välja kostnadsdrivare som visar antal transaktioner av en
aktivitet istället för tidsåtgång av varje aktivitet kan mätkostnaden reduce-
ras. Mätkostnaden är också beroende av om huruvida information om kost-
nadsdrivaren redan finns tillgänglig eller om specifik data krävs. En under-
sökning gjord av Nehler (2001) visade att 9% av tillfrågade företag inom
den svenska verkstadsindustrin valde kostnadsdrivare utifrån kriteriet mät-
kostnad. I undersökningen framkom vidare att 86% av företagen tog hän-
syn till kausalitetskriteriet medan 14% beaktade beteendeeffekterna vid val
av kostnadsdrivare.

Graden av korrelation påverkas av hur väl kostnadsdrivare kan visa kon-
sumtionen av en aktivitet och för att kostnaderna ska fördelas rättvist förut-
sätts en hög kausalitet. En kostnadsdrivare kommer att påverka de anställ-
das beteende, såväl positivt som negativt och är en viktig del vid design av
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en ABC-kalkyl. En kostnadsdrivare skapar positiva beteendeeffekter förut-
satt att de anställda upplever att det finns en koppling mellan kostnadsdri-
varen och de arbetsuppgifter, som de anställda verkligen utför. Om en
kostnadsdrivare tenderar att leda till önskat beteende kommer den att väljas
framför andra. (Cooper, 1988)

Vid bestämning av minsta antal kostnadsdrivare handlar det om en avväg-
ning mellan noggrannhet för att fastställa en produkts kostnad och pro-
duktmixens komplexitet (Cooper, 1988). Fler kostnadsdrivare ger en mer
noggrann kalkyl med mindre förvanskning av kostnader. Samtidigt kan ett
större antal kostnadsdrivare leda till en ökad komplexitet i kalkylen, som
kan bli svårtolkad. (SAM, 1997) Nehlers (2001) undersökning visar på att
82% av de tillfrågade svenska företagen inom verkstadsindustrin använder
mindre än 11 kostnadsdrivare. En brittisk undersökning av Drury och Tay-
les visar på att 50% av de undersökta brittiska företagen använder fler än
10 kostnadsdrivare och att endast 27% av företagen använder mellan 7 till
10 kostnadsdrivare i sin ABC-modell. (Nehler 2001) Dessa två undersök-
ningar säger oss att det troligtvis föreligger skillnader vad gäller antal kost-
nadsdrivare i utformningen av ABC-modellen.

Antal kostnadsdrivare utifrån produktmixens komplexitet påverkas av pro-
duktdiversifiering, den relativa kostnaden mellan de aggregerade aktivite-
terna och volymdiversifiering. Produkterna är diversifierade då de konsu-
merar aktiviteter i olika omfattning och en stor diversifiering bör avspeglas
i kalkylen, vilket innebär att fler kostnadsdrivare ska användas. Aktiviteter-
nas relativa kostnad är ett mått på hur mycket varje aktivitet kostar pro-
centuellt sett av den totala kostnaden. En högre relativ kostnad hos en akti-
vitet i förhållande till den totala kostnaden ökar betydelsen av en rättvis
kostnadsfördelning. Volymdiversifiering inträffar då produkter tillverkas i
olika långa serier, men bara för att en produkt tillverkas i större volym be-
tyder inte detta att produkten förbrukar mer av de indirekta kostnaderna.
Om företaget skulle använda volymrelaterade kostnadsdrivare leder detta
till en snedfördelning av kostnaderna. (Cooper, 1988)
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4.3.4 Beräkning av produktkostnader

Kalkylmodellen bestäms av de kostnadsdrivare och aktiviteter som valts,
men även av verksamhetens art och syftet med kalkylen. Kalkylen utformas
efter om man vill att alla kostnader ska kunna hänföras till produkter eller
till produktgrupper, det vill säga efter önskad noggrannhet. Resultatet av
ABC-kalkylen blir att en kostnad erhålls för varje kalkylobjekt genom att
summera hur mycket aktiviteter som utförs och kostnaden för att utföra
varje aktivitet. (Cooper & Kaplan, 1991)

Cooper & Kaplan (1991) tar upp tre olika steg för att kunna beräkna kost-
naden för att utföra en aktivitet. Aktiviteternas olika krav på vilka resurser
som behövs och vilken exakthet som önskas i kalkylen gör att beräkningen
av kostnaden skiljer sig mellan de tre olika stegen.

Det första steget innebär att kostnaden summeras ihop för alla resurser,
som aktiviteten använder sig av. Sedan divideras den totala summan med
antal gånger som aktiviteten har utförts, vilket resulterar i en enhetskostnad
per aktivitet till exempel per inköpsorder. För att få reda på den totala kost-
naden summeras slutligen hur många gånger aktiviteten har utförts per pro-
dukt eller kund. Fördelen med det första steget är att det är enkelt och krä-
ver inte mycket resurser. Nackdelen är att steget antar att lika mycket resur-
ser konsumeras varje gång en aktivitet utförs, vilket ger en missvisande
bild eftersom aktiviteter tar olika lång tid att utföra. (Cooper & Kaplan,
1991)

I det andra steget gäller det att räkna ut tiden för att utföra en aktivitet.
Detta kan till exempel innebära att beräkna tidsåtgången för att hantera en
order, där tidsåtgången skiljer sig beroende på om man har 10 poster eller
20 poster. Kostnaden ökar proportionellt med tiden för att utföra en aktivi-
tet, vilket innebär att företaget måste göra en avvägning mellan exakthet
vad gäller resurskonsumtionen och kostnaden för att inhämta informatio-
nen. En nackdel med steget skulle kunna vara att det kräver mycket arbete
genom att det förutsätter att informationen ständigt uppdateras. (Cooper &
Kaplan, 1991)
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I det sista steget beräknas kostnaden med hjälp av system, som tillhanda-
håller information om arbetstid och materialåtgång för varje aktivitet. Det
tredje steget ger ett mätresultat, som visar den faktiska resurskonsumtionen
varje gång en aktivitet utförs och medför att många aktiviteter på produkt-
nivå direkt kan härledas till olika produkter. En svaghet med steget är att
kostnaden för att samla in information blir stor, men kostnaden kompense-
ras av den exakthet som det tredje steget bidrar till. (Cooper & Kaplan,
1991)

Slutligen räknas produktens totala kostnad fram genom att summera alla
kostnader, som uppstått i samband med att olika aktiviteter har utförts för
att producera produkten. Det finns också möjlighet att dela upp kostnaden
på de olika nivåerna i aktivitetshierarkin för att få information om vilka ak-
tiviteter, som har orsakat kostnaderna. De sammanlagda aktivitetskostna-
derna på enhets- och batchnivå resulterar i tillverkningskostnaden per en-
het. Tillkommer kostnaderna för aktiviteter på produktnivå fås en produkt-
kostnad per enhet. (Cooper & Kaplan, 1991)

4.4 Användningsområden för ABC

Dagligen uppstår olika beslutssituationer i ett företag och är ett led i en
process som på olika sätt styr företags framtid. Vad krävs för att ett beslut
ska bli så bra som möjligt? Vi inleder detta avsnitt med att diskutera hur
kalkylen kan tjäna som beslutsunderlag och tar upp de viktigaste använd-
ningsområdena. Därefter redogör vi för hur ABC kan användas för att styra
den dagliga verksamheten.

ABC är ett verktyg för att förstå samt allokera resurser och hjälper företag
att bli mer effektiva och produktiva. Genom åren har användningen av
ABC-informationen skiftat. På 1980-talet användes ABC-informationen för
att identifiera de produkter och kunder som skapade ett värde, det vill säga
företag fokuserade mer på strategiska frågor. På 1990-talet användes ABC
för att förbättra företagens prestationer och under senare delen av 90-talet
förändrades användningen igen. Företag började då använda ABC för att
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komma närmare kunden och med hjälp av ABC kan företag fokusera på de
processer som sker både inom och utanför organisationens gränser.(Gering,
1999)

Nehlers (2001) undersökning visar på att de flesta tillverkningsföretag i
Sverige använder ABC-informationen till resultat- och lönsamhetsanalys
(70%). Vidare nämner undersökningen att tillfrågade företag använder
ABC-informationen till prissättning mot marknaden, offertgivning samt
kostnadskontroll och siffran uppgick till 52% på respektive nämnda an-
vändningsområde.

4.4.1 Produkt- och kundlönsamhet

Alla typer av beslut som fattas i ett företag påverkar företagets aktiviteter,
vilket enligt SAM (1997) innebär att tillämpningsområdet för ABC är stort.

”... ABC är ett mätverktyg som ger beslutsunderlag på samma
sätt som en tumstock ger beslutsunderlag till en snickare”

Källa: SAM, Lönsamma kunder och lönsamma företag,1997.

Med hjälp av en ABC-modell kan företag ta hänsyn till kunders köpbeteen-
de genom att till exempel förändra prissättningen på produkter och på pro-
duktmix. Dessa åtgärder är viktiga, eftersom beteendet kommer att påverka
företagets kostnader. Ett exempel kan vara en kund som vid två tillfällen
lägger en order på en produkt. Den första ordern ska levereras enligt nor-
mala rutiner, medan den sista ordern kräver extra arbete och dessutom ska
levereras snabbare än den normala leveranstiden. Detta medför högre kost-
nader som bör uppmärksammas vid prissättning och lönsamhetsberäkning.
(SAM, 1997)

En ABC-modell med fokus på kunden kan hjälpa beslutsfattaren att be-
stämma kundens behov och även företagen att identifiera marknadssegment
och kunder som kan tillfredsställas på ett lönsamt sätt. Det finns enligt
SAM (1997) två olika arbetssätt att hantera kund- och produktlönsamhet.
Antingen genom att företaget anpassar sig efter kunders beteenden eller att
företaget försöker påverka sina kunders beteenden. Genom att använda
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prissättning och avgifter kan företag utforma en orderprocess, där olön-
samma kunder blir lönsamma. På kort sikt är det oftast lättare att anpassa
kunder och produkter till företaget än tvärtom. På lång sikt kan däremot
åtgärder sätts in för att få företaget att anpassa sig efter kundens beteende.
(SAM, 1997)

Figur 8 Produkt- och kundlönsamhet
Källa: SAM, Lönsamma kunder och lönsamma företag, 1997

SAM-konsulterna har skapat en matris, där hänsyn tas till både produkt-
och kundlönsamheten. Positiva värden står för lönsamhet och negativa vär-
den för förlust. Den situation som är mest lönsam för företag, är längst upp
i högra hörnet av matrisen. Här köper företagets lönsamma kunder deras
lönsamma produkter. I de övriga tre perspektiven behöver företaget genom-
föra olika sorts åtgärder. Om en lönsam produkt köps av en olönsam kund,
bör företaget uppmuntra kunden till att köpa större partier. Den ”sämsta”
situationen för företag är perspektivet längst ner till vänster, här köper en
dålig kund olönsamma produkter vilket ger höga kostnader för företaget.
Företaget bör här minska sina resurser. (SAM, 1997)

ABC-metodens styrka ligger i dess användning för strategisk styrning. De
beslut som avses är om en ny produkt ska tas upp eller om en befintlig ska
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läggas ner samt om större eller mindre resurser ska satsas på en viss mark-
nad. (Werner, 1989)

4.4.2 Activity-Based Management (ABM)

De traditionella informationssystemen, som följer upp verksamheten, rap-
porterar oftast endast avvikelser på konto eller kostnadsnivå istället för på
aktivitetsnivå. Många chefer anser att detta är ett ineffektivt sätt att styra
verksamheten på. Med hjälp av ABC-kalkylen fås en mer detaljerad infor-
mation om företagets aktiviteter och kostnader. (Jensen, 1994)

Efter att ha utvecklat en ABC-kalkyl kan Activity-Based Management
(ABM) bli aktuellt. Detta begrepp kan vara en aning förvirrande eftersom
när människor pratar om ABM kan de mena ABC och vice versa. Det är
först när ABC används både för prissättning och som verktyg för utvärde-
ring, som den verkliga styrkan med ABC framkommer. ABM är de åtgär-
der ett företag kan vidta med hjälp av informationen från ABC-modellen.
(Cooper & Kaplan, 1998)
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Cooper och Kaplan (1998) har delat in ABM i två olika begrepp: operatio-
nella (styrning) och strategiska (ledning) ABM.

Figur 9 ABM:s användningsområde
Källa: Cooper & Kaplan, ”Cost and Effect – Using Integrated Cost Sys-

tems to Drive Profitability and Performance”, 1998

Operationella ABM handlar om att förbättra ”efficiency” och minska kost-
nader, med andra ord de åtgärder som krävs för att företaget ska göra saker
rätt, ”doing things right”. Det operationella synsättet tar organisationens
aktiviteter som givna och försöker möta efterfrågan på företagets produk-
ter, dock genom att använda mindre resurser. Operationell ABM syftar till
att antingen minska de resurser och kostnader som krävs för att utföra akti-
viteter eller öka kapaciteten. Dock ska företaget erbjuda samma tjänst som
tidigare bara att de ska göra det mer effektivt. (Cooper & Kaplan, 1998)

Med hjälp av det strategiska perspektivet, ”doing the right things” försöker
företaget att förändra efterfrågan på sina aktiviteter. Genom det strategiska
perspektivet kommer företag att kunna fånga upp det som driver kostnader,
både de aktiviteter som är värdeskapande och inte värdeskapande. Detta
synsätt bidrar till att företag kommer bort från olönsamma produkter, kun-
der och tjänster. (Cooper & Kaplan, 1998) Det har kanske kostat mer att
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tillhandahålla tjänsten eller produkten jämfört med de intäkter de har gett
(Jensen, 1994).

För att kunna uppnå kostnadseffektivisering är ”nyckeln” planering och
uppföljning av prestationsmåtten, vilka bör ge en uppfattning av vad som
påverkar aktiviteternas storlek. Därmed är det viktigt att kunna fastställa
orsak och verkan hos kostnadsdrivarna. Slutligen kan sägas att med hjälp
av ABM kan företag analysera sina aktiviteter och bli mer marknadsorien-
terade samt kostnadseffektiva. (Gerdin, 1995)

4.5 Kritik mot ABC-metoden

Första gången en person stöter på begreppet ABC-kalkylering upplevs
ABC-modellen till stor del enbart som positiv, vilket kanske inte är hela
sanningen. I följande avsnitt vill vi peka på de brister, som finns i ABC-
modellen.

ABC är bara ett av många informationssystem som hjälper chefer att fatta
bättre beslut. Ger ABC-metoden verkligen helt relevanta beslutsunderlag?
ABC-metoden avspeglar endast de historiska kostnaderna istället för att ge
en återspegling om framtida särintäkter och särkostnader för olika hand-
lingsalternativ (Gerdin, 1995).

ABC-kalkylen fokuserar på kostnader och tar inte hänsyn till de eventuella
sambanden som kan finnas mellan intäkter och kostnader. Enligt Frenckner
(1991) finns det även risker och svagheter med ABC-kalkylen, exempelvis
att betoning på kostnadseffektiviteten lätt kan ske på bekostnad av den yttre
effektiviteten. Detta skulle innebära att göra saker rätt är väsentligt endast
inom ramen för att göra rätt saker (Johnson, 1992). Fördelningen av om-
kostnader med olika fördelningsnycklar för aktiviteter kan bli för oöver-
skådlig. Genom att koncentrera sig på kostnadssidan kan det leda till att det
inte tas hänsyn till kundernas förändrade preferenser. Frenckner (1991) fö-
reslår som en lösning på detta problem att ABC borde utvidgas till ABCDE
där ”D” och ”E” står för ”Demand” och ”Effectiveness”. Genom att utvid-
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ga ABC till ABCDE bidrar detta troligtvis till att den ensidiga kostnadsfix-
eringen minskar. (Gerdin, 1995)

Enligt Dahlgren et al (1999) förekommer tre olika kalkylproblem vid an-
vändning av ABC: ansvars-, volym- och kausalitetsproblem. Ansvarspro-
blemet behandlar vilken betydelse ABC har för beslutsfattandet och an-
svarsfördelningen i ett företag. Vid införande av ABC-metoden förändras
ansvarsstrukturen och det gäller att kunna säkerställa aktiviteternas effekti-
vitet, produktivitet och kvalitet. Volymproblemet däremot rör frågor om
kostnader verkligen är rörliga även på kort sikt, vilket de anses vara enligt
ABC-metoden. Lösningen är att ”matcha” aktiviteternas resursförbrukning
med produkternas behov. Slutligen handlar kausalitetsproblemet om huru-
vida det finns ett kausalt samband mellan resurser och kostnader eller inte.
Kostnadsdrivarna bör vara kausala och proportionella, vilket ibland kan
vara svårt att kontrollera. (Dahlgren et al, 1999)

En annan kritik mot ABC-metoden är att den kräver mycket uppdatering
och på grund av detta kommer metoden enligt Brimson (1998) aldrig att bli
det grundläggande kalkylsystemet. Vidare är de traditionella kalkylerna och
redovisningssystemen redan etablerade. ABC-metoden är väldigt komplex
och det kan vara svårt att samla in information, vilket bidrar till att metoden
blir resurskrävande. (Brimson, 1998)

Ytterligare kritik mot ABC-metoden är att det svårt att få personalen att
göra seriösa uppskattningar av aktiviteternas tidsförbrukning. Detta kan
leda till att vissa mindre värdeskapande aktiviteter blir underskattade och
inte ses som betydelsefulla i sammanhanget.
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5. FÖRSLAG PÅ KOSTNADSMODELL

tgångspunkten för kapitlet grundar sig på information från vårt stude-
rade handelsföretag samt teori från referensramen. Kapitlet är det för-

sta steget i vår forskningsprocess då vi beskriver en ABC-modell för han-
delsföretag. I vårt andra steg, som återfinns i kapitel 7, kommer ABC-
relevant information från kompletterande handelsföretag och konsultföre-
tag att inkluderas för att modifiera vår ABC-modell. I detta kapitel diskute-
ras bland annat aktiviteter, kostnadsdrivare och användningsområden för
ABC-informationen.

5.1 Utformning av ABC-modell

Vi kommer delvis att gå igenom de olika stegen, som vi redovisade i av-
snitt 4.3, när vi beskriver vår ABC-modell för att underlätta för läsaren.

I vår referensram nämndes att ABC-modellen är en kostsam och tidskrä-
vande process att implementera, vilket gör att det är viktigt att definiera
syftet med ABC-modellen innan själva framtagningsprocessen inleds
(Chaffman & Tallbott, 1990/1991). Ett klart definierat syftet gör det lättare
att bestämma ett kalkylobjekt, som i sin tur ska bidra till att företag erhåller
den information de önskar ur ABC-kalkylen. Vi vill dock poängtera att
syftet kan variera mellan olika företag och att syftet i många fall inte alltid
uppnås.

5.1.1 Kalkylobjekt

Syftet som uppgavs i vårt studerade handelsföretag var att de ville ha in-
formation om hur mycket deras tjänster kostar från det att en kund lägger
en order till dess produkten levereras. Vi valde att hålla oss på en mindre
detaljerad nivå, vilket medförde att kalkylobjektet produktgrupp valdes. Ett
alternativ hade varit att gå ner på artikelnivå, men på grund av det stora
antal artiklar, som finns i Materialservice sortiment, 11 000 artiklar, ansåg

U



FÖRSLAG PÅ KOSTNADSMODELL

58

vi att produktgrupp var lämpligast. Om vi hade valt artikelnummer som
kalkylobjekt hade det medfört en alltför detaljerad och omfattande nivå på
kalkylen. Relevanta kalkylobjekt för vår ABC-modell är därmed kund och
produktgrupp.

Kalkylobjekten kund och produktgrupp är enligt oss viktiga i handelsföre-
tag, då dessa företag vill kunna erbjuda sina kunder ett fullsortiment av
produkter. Handelsföretagen behöver därmed information om vilka kostna-
der respektive kund och produktgrupp tar i anspråk för att fatta relevanta
beslut (Karlsson, 1999). Produktgrupp är det kalkylobjekt som oftast fram-
hävs i ABC-litteratur för tillverkningsföretag, medan kund är det kalkyl-
objektet som får mindre uppmärksamhet i tillverkningsföretag (Rosander,
1997). I handelsföretag anser vi däremot att det centrala kalkylobjektet är
kund, då kunden ger upphov till företagens existens.

Ett annat kalkylobjekt i handelsföretag är enligt Jensen (1994) marknads-
och distributionskanaler. Genom att använda marknads- och distributions-
kanaler skulle det åskådliggöras vilka produkter som bidrar till bland annat
högre lagerkostnader då produkterna inte behöver gå via lagret. Istället be-
lastar produktkostnaderna de aktiviteter som är hänförliga till kalkylobjek-
tet marknads- och distributionskanal. Vi tycker att marknads- och distribu-
tionskanaler kan vara ett lämpligt alternativ eller komplement till ovan
nämnda kalkylobjekt, vilket kan motiveras av att handelsföretag i allmän-
het har höga lagerkostnader.

5.1.2 Identifiering och val av aktiviteter

I avsnitt 4.3.1 visades att ett företag behöver genomföra en aktivitetsanalys
för att få reda på de aktiviteter, som utförs i verksamheten. Vi intervjuade
först anställda på ett handelsföretag för att erhålla information om före-
kommande aktiviteter samt vilken tid som läggs ner på respektive aktivi-
tet.12 Intervju av de anställda är något som har framhållits i teorin som det
mest lämpliga sättet för att få reda på vad som verkligen görs i verksamhe-
ten (Rosander, 1997). Brimson (1991) nämner däremot att det finns flera
olika sätt utöver intervjuformen för att ta reda på vilka aktiviteter som ut-
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förs och nämner till exempel analys av produktionsstatistik samt organisa-
toriska enheter. Vi håller med båda författarna om att en intervju med de
anställda på företag skapar bättre och mer aktuell information till ABC-
modellen då vi inser att funktionsbeskrivningen inte ger relevant informa-
tion.

När aktiviteter väljs kan man utgå från processer samt avdelningar. Vi har
valt processer som utgångspunkt för att hitta relevanta aktiviteter i ett han-
delsföretag, därför att processer avspeglar flöden i en organisation bättre än
avdelningar. Vidare blir det lättare att koppla aktiviteter till det man fak-
tiskt gör i företaget. En nackdel som vi ser med att utgå från processer
istället för avdelningsvis är att de anställda i företaget inte kommer att kun-
na identifiera sig med aktiviteterna i kalkylen. Hade vi ställt upp kalkylen
utifrån avdelningarna hade de anställda lättare kunnat placera in sig under
valda aktiviteter. Genom att utgå från processerna anser vi att all relevant
kostnadsinformation inkluderas i ABC-modellen.

Vi har identifierat sex processer som är viktiga och generella för handelsfö-
retag utifrån teorin samt vårt studerade handelsföretag, Materialservice. Vi
tycker att processer är fördelaktigast att utgå från för handelsföretag i all-
mänhet. Nedan följer en uppställning av processerna och av respektive ak-
tivitet inom varje process.

                                                                                                                                                                         
12 Se bilaga 4 över aktiviteternas tidsförbrukning i Materialservice.
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Figur 10 Processer och aktiviteter för kund och produktgrupp i ett handels-
företag

Med hjälp av vårt studieobjekt, aktivitetsanalys samt referensram har ovan-
stående aktiviteter identifieras för kalkylobjektet produktgrupp och kund,
vilka är av störst betydelse då vi utformar ABC-modellen. Dessa aktiviteter
gäller både för kund och för produktgrupp, dock kan exempelvis kundper-
spektivet innehålla fler delaktiviteter under varje huvudaktivitet. Vi vill
peka på att de aktiviteter vi kommer att redogöra för är påverkade av han-
delsföretagets specifika situation och vi har lyft fram de huvudaktiviteter vi
tycker är användbara för handelsföretag i allmänhet. En skillnad mellan
olika handelsföretag är vilka olika delmoment, som återfinns under varje
huvudaktivitet.

Den första processen, planering, som har identifierats innehåller aktivite-
terna: anskaffning av produkter, planeringsarbete, kontakt med leverantör
samt leveransbevakning och uppföljning, se ovanstående figur 10. Denna
process överensstämmer med Larssons (1994) två viktiga delfunktioner i
handelsföretagens organisation, sortimentshållning och fysisk distribution.
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Sortimentshållning innebär enligt Larsson (1994) att handelsföretag ska
kunna tillfredsställa kunders behov genom att företagen tillhandahåller
produkter och levererar i tid. Vi håller med Larsson (1994) och bygger
detta på observationer från vårt studieobjekt där denna process utgör grund
för handelsföretagets varuförsäljningsprocess för att de ska kunna leverera
på ett effektivt sätt till sina kunder.

Aktiviteterna i denna process anser vi vara typiska för ett handelsföretag.
Den första aktiviteten innebär anskaffning av produkter och sätts igång ef-
ter att en beställning har inkommit från en kund eller om det finns behov av
egen lagerpåfyllnad, vilket är ett vanligt fenomen i handelsföretag. I det
senare fallet skickas en signal via datorn om att lagernivån är låg. Den
största aktiviteten, planeringsarbete, innebär prognostisering och dimensio-
nering av underleverantörer för att effektivt kunna tillfredställa sina kun-
ders leveransbehov. Vidare ingår i denna process kontakt med leverantörer
och den sista aktiviteten består av leveransbevakning och uppföljning. Vi
har identifierat aktiviteterna med hjälp av en aktivitetsanalys och utifrån
den tid de tar i anspråk, vilket innebär att endast de största aktiviteterna
finns med. Denna aktivitetsanalys ligger till grund för alla aktiviteter, som
är generella för handelsföretag.13

I den andra processen (se figur 10) som identifierats utifrån vårt studieob-
jekt ingår följande tre huvudaktiviteter: mottagning och kontroll av varor,
lagerhantering samt plockning och utleverans. Vissa av dessa aktiviteter
nämns även av Persson & Virum (1998) som viktiga arbetsuppgifter i lag-
ret. Enligt vår mening överensstämmer denna process med Larssons (1994)
andra delfunktion, lagerhållning, vilken även har samma innebörd som An-
derssons (1997) lagring. Processen har fått namnet lagerhållning. Återigen
påverkar aktiviteternas övergripande nivå vårt val att lägga delaktiviteterna
under huvudaktiviteterna. Aktiviteten, mottagning och kontroll av varor,
innefattar delaktiviteterna: lossning, varukontroll, flaggning14, vilka till-
sammans utgör den näst största aktiviteten. Nästa aktivitet, lagerhantering,
består av inventering, inlagring, lagersupport samt transport av godset till
                                                          
13 Se bilaga 4 över resultatet från aktivitetsanalys på vårt studieobjekt, Materialservice.
14 Flaggning innebär att det mottagna godset märks upp för att skickas vidare till en an-
nan zon på lagret.
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rätt plats. I processen identifierades också utleverans och plockning som
enligt vår aktivitetsanalys är den största aktiviteten inom denna process.

I den tredje processen, kvalitet och miljö, (se figur 10) ingår följande akti-
viteter: kvalitetssäkring, miljöledning samt reklamationshantering. Denna
process återfinns varken i Larssons (1994) eller i Anderssons (1997) klassi-
ficering, vilket kan bero på att miljökraven hos företag har blivit ett kon-
kurrensmedel och allt viktigare med tiden. Vi har valt att inkludera denna
process eftersom kostnaderna för kvalitet & miljö stiger i handelsföretag i
samband med ökade miljökrav i dagens samhälle. I vår studie av Material-
service framkom dessutom att miljöcertifiering är en betydelsefull del i
denna process. Anledningen till att Larsson och Andersson inte tar upp
denna process var att de troligtvis inte såg samma behov av att redogöra för
kvalitet- och miljökostnader då litteraturen skrevs, vilket vi har sett utifrån
vårt studieobjekt. Aktiviteten, kvalitetssäkring, innebär kvalitetskontroll av
leverantörer och varor. Aktiviteten miljöledning ansvarar för att kunden får
information om vilka miljökrav, som gäller för produkten och innebär en
granskning av leverantörer.

Orderhantering, offertgivning, marknadsföring samt samverkan och ut-
vecklingsmöten är aktiviteter, som ingår i vår fjärde process, försäljning.
Processen återfinns i både Anderssons och Larssons uppställning. I order-
hantering ingår orderbevakning och manuell beställning från kund. Nästa
aktivitet, offertgivning, innehåller av delaktiviteterna lämna offert, kalkyl
och avtal till kund. Marknadsföringsaktiviteten består av kundkontakt, ar-
bete med priskatalog samt marknadsföring. Den sista aktiviteten som vi har
kommit fram till i denna process är samverkan och utvecklingsmöten, vil-
ken består av utbildning och samarbete med andra avdelningar.

Vi har inte hittat någon process som motsvarar Larssons (1994) delfunktion
kreditgivning och håller därmed inte helt och hållet med hans klassificering
av delfunktioner i ett handelsföretag. Istället för kreditgivning väljer vi att
lägga in administration i enlighet med Anderssons (1997) beskrivning av
processer i handelsföretag. Företagets femte process vilken vi benämner för
administration (se figur 10) består av fyra huvudaktiviteter: fakturakontroll,
administration & personalärenden, bokföring samt fakturahantering. Akti-
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viteter som är viktiga att förklara närmare är delaktiviteter under huvudak-
tiviteter är bokföring och fakturahantering. Bokföring består av betalning
till/från kund och leverantör medan i fakturahantering ingår delaktiviteterna
utskrivning av faktura samt manuell fakturering medan.

Utöver ovan nämnda processer har vi lagt till processen ledning, vilken
även Andersson (1997) nämner då han säger att ett företag behöver ledas.
Utifrån vårt studieobjekt framgår att denna är betydelsefull för handelsfö-
retagens verksamhet. En anledning är att stora kostnader läggs på att leda
och administrera verksamheten, vilket också bör inkluderas i den slutliga
produkt- eller kundkostnaden. Vi har identifierat en aktivitet i denna pro-
cess vilken vi har gett namnet företagsledning.

När det gäller hur många aktiviteter som ska väljas går teorin isär. Enligt
Rosander (1997) ska aktiviteterna hålla sig inom intervallet 5-8 aktiviteter,
vilket vi inte håller med om. För få aktiviteter leder enligt oss till att kal-
kylinformationen från ABC-modellen inte ger något extra bidrag i jämfö-
relse med den traditionella kalkylen. Vi instämmer delvis med Olsson &
Skärvads (1997) resonemang om att aktiviteterna bör ligga mellan 10-30
stycken. För att kunna erhålla tillräckligt med information tycker vi dock
att aktiviteterna bör hålla sig inom intervallet 10-20 stycken. Resultatet från
analysen visar att 19 aktiviteter är generellt användbara i handelsföretag.

Nehlers (2001) undersökning visade på att 76 % av ABC-användarna i
verkstadsindustrin använder sig av färre än 30 huvudaktiviteter samt att 62
% av användarna har mindre än 15. Undersökningen pekar till viss del på
att antalet aktiviteter bör ligga mellan 10-20 för att avspegla en verksamhet
i tillverkningsföretag på ett korrekt sätt.

Avslutningsvis kan nämnas att fler aktiviteter än de ovan nämnda före-
kommer på alla avdelningar. För att få en övergripande och generell nivå
har vi begränsat oss till aktiviteter som tar mest tid i anspråk. Finns intresse
för att studera de andra aktiviteterna på avdelningarna, hänvisar vi till ka-
pitel 3 där vi kortfattat tar upp alla förekommande delaktiviteter.
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5.1.3 Aktiviteter och deras resursförbrukning

I kommande avsnitt redovisas en aktivitetshierarki, som enligt oss tar hän-
syn till handelsföretagens verksamhet.

Vår hierarki har vissa likheter med Cooper & Kaplans (1991) aktivitetshie-
rarki, men har en begränsad användning i handelsföretag då den utveckla-
des för tillverkningsindustrin som har en annan kostnadsstruktur än han-
delsföretag. Även Jensens förslag om hur aktiviteter ska delas in kan vi an-
vända i vår modell. Anledningen till detta är att Jensen (1994) är mer in-
riktad mot kund medan Cooper & Kaplans (1991) fokuserar på produkt.
Vår aktivitetshierarki kan därmed sägas vara en kombination av ovan
nämnda författare med inslag av våra egna funderingar, utifrån studerad
litteratur samt vårt studieobjekt. Syftet med vår aktivitetshierarki är att den
ska ligga till grund för handelsföretagens distributionshantering medan Co-
oper & Kaplan (1991) stödjer tillverkningsprocessen. Då tillverkningspro-
cessen inte återfinns i ett handelsföretag har vi dragit en parallell mellan
distributionshanteringen i handelsföretag och tillverkningen i verkstadsin-
dustrin, för att få uppslag om olika aktivitetsnivåer.

Figur 11 Aktivitetshierarki för handelsföretag
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� Aktiviteter på företagsnivå är gemensamma för alla produkter och kun-
der. Dessa måste finnas för att företaget överhuvudtaget ska kunna exi-
stera. Huvuddelen är kostnaderna är administrationskostnader samt led-
ningskostnader och ska fördelas lika på alla kunder och produkter. Ad-
ministrationskostnaderna består till exempel av avskrivningar, resor och
reparationskostnader, kontorsmaterial, tele och porto samt kurs och
andra utbildningskostnader.

� Aktiviteter på lagernivå är aktiviteter som utförs för att ständigt kunna
tillgodose kundens efterfrågan. Lagernivån består av kostnader som inte
kan hänföras till en enskild kund eller order, då det inte går att mäta vil-
ka kunder som tar kostnader och resurser i anspråk. Kostnaderna består
bland annat av kostnaderna för att hålla lager.

� Aktiviteter på kundgruppsnivå är kostnader som ej går att spåra till en
enskild kund, utan ses som en gemensam kostnad för alla kundgrupper.
Dessa kostnader täcker bland annat PR och mässor.

� Aktiviteter på ordernivå utförs varje gång en beställning kommer in till
företaget och är beroende av antal order, vilket innebär att det går att
hänföra till kunder. Fakturerings- och orderkostnader är exempel på
kostnader på denna nivå.

Utifrån Cooper och Kaplans (1991) indelning av aktiviteter anser vi att del-
vis två nivåer, fabriksnivå och enhetsnivå, är möjliga att överföra till ett
handelsföretags aktivitetshierarki. Vi har valt att benämna fabriksnivå för
företagsnivå. Anledningen är att oavsett bransch, utgör kostnaderna för
denna nivå grunden för ett företags existens. Kostnader såsom ledning och
uppvärmning är oberoende av hur många produkter eller kunder ett företag
har. Nivån tas även upp av Jensens (1994) klassificering av aktiviteter inom
försäljningsorienterade företag, vilket stödjer vårt resonemang.

Den andra nivån, enligt figur 11, är betydelsefull då lagret utgör en stor an-
del av handelsföretagens kostnader. Vårt studieobjekt är också ett exempel
på lagrets betydelse i ett handelsföretag. Lagernivån återfinns inte i Cooper
& Kaplans (1991) aktivitetshierarki. En förklaring skulle kunna vara att
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lagerhållning är viktigare för handelsföretag än för tillverkningsföretag. Vi
har tidigare nämnt att handelsföretag håller lager för att kunna tillfredställa
sina kunders materialbehov och har företag inte varor i lager kan de förlora
kunder. Bland tillverkningsföretagens kunder finns en större medvetenhet
och acceptans om en längre beställningsprocess. Handelsföretagens kunder
har andra krav och förväntar sig ”omedelbar” leverans. Likheter kan ses
med de kostnader som ingår i Jensens (1994) klassificering distributions-
aktiviteter.

Vår nästa nivå benämns för kundgruppsnivå. Då kunden utgör en viktig
faktor i ett handelsföretag anser vi att aktivitetshierarkin bör inkludera re-
surser som kan relateras till kundgrupp. På denna nivå ingår kostnader för
till exempel kundbesök. Kundgruppsnivå återfinns inte i Cooper & Kaplan
(1991), vilket vi anser kan förklaras av att det istället är produkten som är i
centrum. Vidare tycker vi att kundorientering är mer utmärkande för ett
handelsföretag än ett tillverkningsföretag. Jensens (1994) kartläggning över
aktiviteternas resursförbrukning tar också upp denna nivå, vilket ytterligare
talar för vårt resonemang.

Den sista nivån i figur 11 är ordernivå. Kostnaderna på ordernivå kan hän-
föras direkt till kund och produkt och har ett samband med Cooper &
Kaplans enhetsnivå då kostnaderna beror på antal order vilket enligt oss
skulle motsvaras av antal tillverkade enheter. Jensen tar även upp denna
nivå, ordernivå, i sin aktivitetshierarki och inkluderar faktureringskostnader
samt leveranskostnader.

De resurser som krävs för att vårt studieobjekt ska kunna utföra aktiviteter-
na i sin verksamhet är personal, löner och tillgång till datastöd. Detta inne-
bär att vi måste summera de totala kostnaderna för resurserna och sedan
fördela ut dessa kostnader på varje aktivitet utifrån tidsförbrukningen för
aktiviteten. Vi kommer nedan att exemplifiera detta för aktiviteten faktura-
hantering inom processen administration. Det första steget i denna beräk-
ning är att utifrån en resultaträkning få fram de totala resurskostnaderna för
administration. De totala resurserna för processen uppgår till 2 405 539 kr
och här ingår bland annat löner, lokaler samt ADB-stöd. Under aktivitets-
analysen framkom att 17,5 % av den totala tiden i processen förbrukas av
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aktiviteten fakturahantering. Kostnaden för fakturahantering blir 420 969
kr.

5.1.4 Val av kostnadsdrivare

Det tredje steget i utformningen av en ABC-modell är att identifiera kost-
nadsdrivare. Helst ska varje aktivitet ha en kostnadsdrivare, men det är inte
alltid ekonomiskt möjligt. Målet med ABC-modellen är att det inte ska vara
för dyrt att underhålla samt att det inte ska medföra några snedvridningar
vid beräkning av produktens eller kundens kostnad. Detta leder till två re-
levanta frågor som måste besvaras, vilka samt hur många kostnadsdrivare
ska väljas.

I vår diskussion läggs tyngdpunkten på Coopers (1988) resonemang om val
av och antal kostnadsdrivare. Vi kommer till viss del även använda oss av
SAM:s huvudkategorier för att på ett överskådligt sätt klassificera kost-
nadsdrivarna, men något utförligare resonemang om val av och antal kost-
nadsdrivare kommer inte att föras utifrån SAM. Vi tycker det är viktigt att
ta upp dessa klassificeringar, då Nehlers (2001) undersökning visade på att
SAM:s modell till stor del har påverkat den svenska verkstadsindustrin.

Figur 12 Kostnadsdrivare i handelsföretag

Aktiviteter: Kostnadsdrivare:
♦  Anskaffning av produkter Antal inköpsorder
♦  Planeringsarbete, miljöledning, kvalitetssäkring Antal leverantörer
♦  Kontakt med leverantör, företagsledning,

leveransbevakning & uppföljning, offertgivning,
marknadsföring, samverkan & utvecklingsmöten,
fakturakontroll Antal arbetstimmar

♦  Mottagning och kontroll av varor Antal kollin
♦  Fakturahantering, orderhantering, utleverans &

plockning Antal kundorder
♦  Reklamationshantering Antal reklamationer
♦  Bokföring Antal bokföringstransak-

tioner
♦  Personalärenden & administration Antal anställda
♦  Lagerhantering Antal pallplatser
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Coopers (1988) tre faktorer har beaktats vid valet av olika kostnadsdrivare.
Den första faktorn som togs upp av Cooper (1988) var mätkostnad. Genom
att använda oss av information, som redan finns i handelsföretagets datasy-
stem kommer kostnaden att minska. Vi har eftersträvat enklare kostnads-
drivare i vår modell, men har ej fullt ut lyckats hitta ett 100 % kausalt sam-
band mellan aktivitet och kostnadsdrivare. Vi har i många fall använt oss
av antal arbetstimmar som kostnadsdrivare för bland annat aktiviteterna
leveransbevakning och fakturakontroll, då det enligt oss inte fanns några
andra relevanta kostnadsdrivare. Risken med detta är enligt Cooper (1988)
att mätkostnaden kommer att stiga och föreslår istället ett alternativ till an-
tal timmar, nämligen antal transaktioner. Vad som är bäst att ta hänsyn till i
ett handelsföretag är beroende vilken situation som råder. Det kan dock po-
ängteras att mätkostnaden i handelsföretag blir lägre om antal transaktioner
används, då det finns tillgänglig information i ekonomisystemet. Hur bra
denna kostnadsdrivare avspeglar ett kausalt samband mellan aktivitet och
kostnad är en annan fråga, nämligen grad av korrelation.

Grad av korrelation mellan aktivitet och kostnadsdrivare är den andra fak-
torn som Cooper (1988) tog upp, vilken vi har tagit hänsyn till för alla
kostnadsdrivare. För att tydliggöra vad som åsyftas med korrelationsgraden
ger vi här ett exempel utifrån vår figur 12. Vi har valt antal arbetstimmar
som kostnadsdrivare till aktiviteten offertgivning. Hade vi istället använt
oss av kostnadsdrivaren antal kunder hade resultatet blivit en snedvridning
av kostnaderna för produkten/kunden på grund av att kunderna tar olika
lång tid i anspråk. Ytterligare ett exempel på detta är om kostnadsdrivaren,
order, hålls på en för generell nivå, det vill säga den är inte uppdelad i fler
kostnadsdrivare. För att undvika en snedvridning av kostnaderna har vi valt
två kostnadsdrivare, antal kundorder och antal inköpsorder, istället för att
endast använda kostnadsdrivaren order.

Den tredje faktorn som Cooper (1988) nämner är beteendeeffekter och me-
nar att kostnadsdrivare kommer att ha både en positiv och en negativ effekt
på beteendet i verksamheten. Finns det möjlighet att en viss kostnadsdriva-
re ger upphov till positiva beteendeeffekter kommer denna att väljas fram-
för en annan enligt Cooper. Vi har eftersträvat kostnadsdrivare som leder
till positiva beteendeeffekter och sådana som organisationen känner igen.



FÖRSLAG PÅ KOSTNADSMODELL

69

Det är dock viktigt att påpeka att det är svårt för oss att säga något om de
slutliga effekterna, då de först uppstår i och med implementering.

Utifrån SAM:s klassificering av kostnadsdrivare delar vi in kostnadsdrivare
i struktur- och volymrelaterade kostnadsdrivare. Vi har valt att utelämna
nyhetsrelaterade då vi inte sett någon relevans för dessa kostnadsdrivare
utifrån vårt studieobjekt. Har ett företag höga kostnader för produktutveck-
ling eller förändringar i kundstrukturen kan det vara viktigt att välja nyhets-
relaterade kostnadsdrivare, då denna grupp avspeglar dessa kostnader.

Den andra relevanta frågan är hur många kostnadsdrivare som ska väljas.
Teorin utifrån verkstadsindustrin säger att antalet beror på en avvägning
mellan noggrannhet samt komplexitet och bör ligga mellan 6 till 12 kost-
nadsdrivare. Nehlers (2001) undersökning talar för detta då 82 % av den
svenska verkstadsindustrin använder färre än 11 kostnadsdrivare. En brit-
tisk undersökning som talar emot detta är Drury och Tayles (Nehler, 2001).
Här framkom att 50 % av undersökta företag använder mer än 10 kostnads-
drivare och vidare rapporterades att 27 % använder 7-10 kostnadsdrivare i
sin ABC-modell. Vi har funnit 9 kostnadsdrivare av allmän karaktär, vilket
vi även finner stöd för i teorin och Nehlers (2001) undersökning. Vi tycker
att mindre vikt ska läggas vid den brittiska undersökningen på grund av att
länder har olika praxis. Det är svårt att exakt bestämma antalet kostnads-
drivare, då dessa beror på företagets storlek samt komplexitet. Vårt studie-
objekt, Materialservice, är ett relativt litet företag, vilket talar för ett mindre
antal kostnadsdrivare.

5.1.5 Produkt- och kundkostnader

Nästa steg i utformningsprocessen är att beräkna kostnaden för respektive
produktgrupp och kund. Cooper (1988) nämner tre olika steg för att beräk-
na fram kostnaderna för varje produkt respektive kund. Vi har redan inled-
ningsvis (avsnitt 5.1.3) använt oss av det första steget, då vi räknade fram
resurskostnaderna för aktiviteten fakturahantering. För att sedan få fram
den totala kostnaden som en kund tar i anspråk dividerade vi kostnaden
med antalet gånger aktiviteten utförs, det vill säga kostnad per aktivitet. Vi
erhåller då en kostnad per fakturahantering, vilken vi sedan multiplicerar
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med vår kostnadsdrivare, antal kundorder. Kostnadsdrivare ger information
om hur många gånger en kund har lagt en order, vilket påverkar den slutli-
ga kostnaden.

Det andra steget hade vi inte möjlighet att beräkna då det kräver mycket
arbete. Fördelen med steget är att det skulle kunna avspegla den tid och
därmed de resurser och kostnader som en kund verkligen tar i anspråk, vil-
ket skulle resultera i en mer korrekt kostnad än ovan nämnda steg. Vi har
tagit reda på tidsförbrukningen för varje aktivitet men har inte använt detta
steg fullt ut, då vi till exempel inte har beräknat den tid det tar att hantera
en faktura. Vi har inte heller använt oss av det tredje steget, på grund av att
det kräver en större arbetsinsats än de tidigare stegen. Det tredje steget är
dock det mest exakta av de tre. Vi rekommenderar därför detta tredje steg
om noggrannhet är det primära för företaget och då kostnader för att uppnå
detta är av mindre betydelse.

Vårt studerade handelsföretag skulle bäst kunna utnyttja ovanstående
”kalkyl” till att se vilka kunder och produktgrupper som är lönsamma samt
till att styra kostnader. Detta användningsområde är enligt artikeln
”Customer Profitability” (2000) det mest förekommande området. Enligt
oss är det viktigare att veta lönsamheten på en kund än på en produkt i ett
handelsföretag. Genom kundlönsamhet kan företaget styra sina kunder eller
sitt beteende så att de blir mer lönsamma. Vi tycker inte att handelsföretag
ska använda sig av ABC-informationen för att avveckla några kundrelatio-
ner. Bara för att en kund är mindre lönsam på ett område behöver företaget
inte göra sig av med kunden. Istället ska handelsföretagen satsa resurser
inom de produktområden där kunden är olönsam. Orsaken är att handelsfö-
retagen inte har råd att bli av med några kunder då konkurrensen är stor
men samtidigt måste något göras åt den dåliga lönsamheten. Genom en
matris kan handelsföretagen lättare se vilka produkter de ska satsa på för
respektive kund. Kombinationen av dessa två perspektiv, det vill säga kund
och produkt, ger information till företagen om lönsamheten.

När det gäller ABM tycker vi att det strategiska perspektivet är mer lämp-
ligt att använda i handelsföretag än det operationella. Genom det strategis-
ka perspektivet kan handelsföretag identifiera vad som driver upp kostna-
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der, till exempel vissa kunders köpbeteenden. Vi kan härmed dra en paral-
lell till det som nämndes i stycket ovan, där vi ansåg att lönsamhetsbedöm-
ning är ett stort användningsområde för ABC-informationen i handelsföre-
tag. Genom att beakta det strategiska perspektivet kan handelsföretag
komma bort från olönsamma produkter och kunder. Med hjälp av det ope-
rationella perspektivet försöker företag effektivisera sina aktiviteter. Vi fin-
ner detta perspektiv lämpligare att använda i tillverkningsföretag, då de
lättare kan effektivisera sina aktiviteter via den ökade automatiseringen
som sker idag. Handelsföretag kan troligtvis inte uppnå samma effektivi-
tetsförbättring av aktiviteterna som tillverkningsföretag. Handelsföretagen
är mer beroende av människor och automatiseras inte i samma utsträckning
som tillverkningsföretag.

5.2 Sammanfattning

Vi kommer nedan sammanfatta vår ABC-modell som vi har kommit fram
till utifrån vårt studieobjekt, Materialservice, och vi ämnar lyfta fram drag
som är generella för handelsföretag

Vi har i avsnitt 5.1.1 kommit fram till att kalkylobjektet kund är mer rele-
vant i handelsföretag än i tillverkningsföretag. Vår modell kommer utifrån
avsnitt 5.1.1 att innefatta kalkylobjekten kund och produktgrupp, se figur
13 på nästa sida över vår ABC-modell utifrån Materialservice.

Vidare identifierades, i avsnitt 5.1.2 sex processer som är generella för ett
handelsföretag. De processer som handelsföretagen består av är följande:
planering, lagerhållning, kvalitet & miljö, försäljning, administration och
ledning. Processerna ligger till grund för aktiviteterna i vår modell som be-
står av 19 aktiviteter, se figur 13.

Nästa steg i utformningen var att identifiera kostnadsdrivare och vi har ef-
tersträvat enklare kostnadsdrivare. Vi har även tagit hänsyn till mätkostnad,
grad av korrelation samt beteendeeffekter. Detta har resulterat i att vi har
kommit fram till nio generella kostnadsdrivare i ett handelsföretag som av-
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speglar sambandet mellan aktivitet och kostnad på ett bra sätt. Vi vill påpe-
ka att det finns alternativ till dessa kostnadsdrivare. När det gäller SAM:s
klassificering har vi valt att utelämna nyhetsrelaterade kostnadsdrivare, då
vi utifrån vårt studieobjekt inte fann någon relevans för detta.
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Figur 13 Vår ABC-modell utifrån Materialservice
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6. EMPIRISKT RESULTAT

i kommer i detta kapitel att redogöra för den information vi har erhål-
lit under de intervjuer vi genomfört med kompletterande handelsfö-

retag och konsultföretag inom området ABC. Intervjuerna med handelsfö-
retagen kommer vi sedan använda oss av för att modifiera vår ABC-modell
i kapitel 5 och intervjuerna med konsultföretagen för att modifiera vår mo-
dell i analysavsnittet. Vi börjar med att redogöra för den information som
gavs av de kompletterande handelsföretagen och avslutar med den empiri
som erhållits från konsulterna. Vidare är kapitlet upplagt efter de fyra frå-
geställningar som kom fram i kapitel ett.

6.1 Handelsföretag

I detta avsnitt kommer vi att behandla de intervjuer vi har genomfört med
de kompletterande handelsföretagen ICA, Hall-miba samt Svenskt Pap-
per.15

6.1.1 ICA A-hold AB16

ICA bildades 1917 i Västerås och är den största aktören på detaljhandels-
marknaden med en marknadsandel på 35%. Företaget ICA A-hold AB ägs
till 50% av holländska A-hold, vilket är ett av världens största detaljhan-
delsföretag, medan den andra hälften ägs av ICA Handlarna AB genom ett
investmentbolag och ett norskt bolag, Kardi. Den svenska verksamheten
drivs under namnet ICA Handlarna AB och antalet anställda uppgår till 3
500 stycken. Den svenska delen av koncernen omsätter idag 33 miljarder
kronor medan hela koncernen omsätter 60 miljarder.

                                                          
15 Se bilaga 2 Frågor till kompletterande handelsföretag.
16 Detta avsnitt bygger på intervju med Torbjörn Svensson på ICA A-hold.

V
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Syftet med ABC-kalkylering?
ICA är ett detaljhandelsföretag som infört ABC-kalkylen i sin verksamhet.
Anledningen till detta var att de ville uppnå en mer kostnadsbaserad pris-
sättning eftersom marginalerna inom detaljhandeln är historiskt kopplade,
vilket innebär att en typ av artikel ska ha ett förutbestämt pålägg. Syftet var
enligt Torbjörn Svensson att skapa en uppföljning i produkt-, kund- och
geografiska dimensioner samt att ABC-kalkylen skulle användas som ett
komplement till deras traditionella redovisningsuppföljning.

Syftet med ABC-modellen har för närvarande endast uppnåtts delvis och
orsaken är att företaget vänder på traditionella begrepp, som varit djupt ro-
tade i den traditionella kostnadsuppföljningen inom företaget. Torbjörn
Svensson tror även att ABC-modellens uppbyggnad kan ha påverkat upp-
fyllandet av syftet eftersom de utgår från processer och inte avdelningar.
Detta skulle bidra till att personalen eller avdelningarna kan ha svårt att
hitta sig själva eftersom de är vana att endast se sitt kostnadsställe. Vidare
fanns i startskedet av ABC-modellen en önskan att kunna ersätta de tradi-
tionella kostnadsuppföljningarna, vilket är något ICA inte lyckats förmedla
ut till hela organisationen. ABC-modellen används istället som ett mana-
gementinstrument och parallellt med ekonomisystemet.

I dagsläget använder sig ICA av produkter och kunder som kalkylobjekt.
Produkterna utgörs av de varor de säljer till butik och kunderna är de olika
butiker som inhandlar ICA:s produkter. Innan ABC-kalkylen utformades
hade företaget en sorts självkostnadskalkyl men företaget i helhet hade an-
norlunda kalkylsätt inom olika varusortiment eftersom de var ett geogra-
fiskt splittrat företag. ICA hade därmed inte någon särskild generell kalkyl
för hela företaget innan utformningen av ABC-kalkylen.

Hur påverkar handelsföretagens specifika situation utformningen av ABC-
kalkylen?
En viktig faktor som spelade in vid ICA:s utformning av ABC-modellen
var att de var på väg mot ett arbetssätt där de försökte anpassa organisatio-
nen efter vilken typ av butik leveransen skedde till. De hade insett att be-
hovet från en Maxibutik skilde sig mot det behov en närbutik hade. Detta
bidrog till att de önskade mäta kostnadseffektiviteten på ett sätt som stödjer
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deras organisation. I samband med detta nämndes att ICA också arbetar
med miljöfrågor och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. En annan viktig
faktor som påverkade företagets utformning av ABC-modellen var att de
kände att de inte hade en kostnadsbaserad grund i deras varukalkyler, vilket
märktes genom att de subventionerade artiklar och arbetade mycket med
procentpåslag. Detta kunde innebära att artiklar med lågt varuvärde fick ett
ganska lågt påslag trots att det kostade lika mycket att hantera dem som lite
dyrare artiklar. Enligt Torbjörn Svensson har färskpotatis ett varuvärde på
50 öre medan en burk kryddor har ett kilopris på flera hundra och ändå an-
vändes ett procentpålägg i båda fallen.

Inom ICA är kostnaderna till 90 % direkta och 10 % indirekta, där de indi-
rekta utgörs av bland annat kostnader för konsultstöd och den typen av
kostnader de inte kunnat koppla direkt. Varulagret inom ICA är ett
snabbomsatt lager och de har beräknat en internränta på lagret. Kapital-
kostnaden är låg i företaget, vilket beror på att de har som tidigare nämnts
ett snabbomsatt varulager och att de hinner sälja och köpa inom deras leve-
ranskrediter. ICA:s ABC-modell fördelar ut alla kostnader förutom finans-
nettot som de valt att belasta med kalkylräntor istället.

Aktiviteter och kostnadsdrivare i ett handelsföretag?
När aktiviteter valdes utgick ICA från processer eftersom företaget blivit
mer processinriktat och avdelningar inte fanns med i företagets process-
karta. En fördel som Torbjörn Svensson ser med att utgå från processer är
att ABC-kalkylen kommer att kunna fungera och vara relevant trots att fö-
retaget genomgår organisationsförändringar eftersom det fokuseras mer på
vilka resurser kalkylobjekten tar i anspråk.

Företaget har fem huvudprocesser (stödja, varuförsäljning, sortimentsut-
veckling, säljprogram och butiksutveckling) och 25 aktiviteter som har de-
lats in i 150 delaktiviteter, vilket kan förklaras av att de önskade uppnå en
hög detaljnivå. Genom valet av aktiviteter försöker ICA avspegla verksam-
heten och organisationen så bra som möjligt.

ICA:s ABC-modell består av 500 kostnadsdrivare, vilka är kopplade till
deras ekonomisystem. Den största kostnadsmassan i företaget är den logis-
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tiska hanteringen och dessa kostnader måste brytas ner till sortiment samt
efter olika distributionscentraler. Företaget har även använt sig av informa-
tion från sina butiker exempelvis säljytor, omsättning. Genom att diskutera
vilken kostnadsdrivare som var mest lämplig och sedan undersöka om
stödsystem fanns för denna valdes kostnadsdrivaren. ICA arbetade med
befintlig statistik när de valde kostnadsdrivare och skapade därmed inte
drivarna själva.

Till vad kan ABC-informationen användas i handelsföretag?
ABC-modellen ger information till ICA om lönsamheten per kund och på
enskild produkt, vilket ledningen sedan använder som beslutstöd för för-
ändringar i organisationen samt i prissättning. ABC-modellen bidrar även
till att de kan följa upp kostnaderna för företagets processer över tiden, vil-
ket är viktigt eftersom ICA har en organisationsoberoende uppföljning av
processkostnaderna. I och med denna processorganisation blir det inga pro-
blem med att följa upp ABC-modellen om företaget väljer att omorganise-
ra. Därmed kan de ”packa” in den gamla och nya organisationen i samma
modell och sedan följa denna.

Genom att använda ABC-modellen har ICA fått en ökad medvetenhet om
lönsamheten per produkt och den största förbättringen är att frågeställning-
ar kring de fällor som kan finnas med att arbeta med bidragskalkyler och
procentpålägg har uppmärksammats. Vidare tror Torbjörn Svensson att de
kommer gå vidare med logistikstyrning, vilket innebär att de arbetar med
Supply Chain Management. Detta skulle hjälpa dem att se hela varuflödet
och där tror han att ABC-styrning skulle kunna bli ett viktigt inslag.

ICA har inte infört ABM och de behöver nog mogna mer innan det blir
aktuellt, eftersom det har varit jobbigt att införa ABC-modellen. ICA har
lagt upp varje individ i företag, det vill säga 3 500 stycken i systemet och
det har tagit lång tid att lägga in aktiviteter på alla dessa och sedan hitta
kostnadsdrivare. Varje anställd finns kodad i systemet och systemet kräver
mycket underhåll vilket ofta underskattas ute i företagen. Dessutom påver-
kar arbetet med deras internationella delägare införandet av ABM, eftersom
de måste arbeta i samma takt för att skapa möjligheter till internationell
benchmarking.
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6.1.2 Hall-miba17

Hall-miba grundades 1863 i Alvesta och ägs av familjen Åman. Företaget
är idag ett grossistföretag inom försäljning och distribution till bensinbolag
samt dagligvaruhandel. Inom Hall-miba arbetar 100 anställda och företaget
har en omsättning på 300 miljoner kronor. Produktsortimentet är brett och
består av cirka 6 000 artiklar.

Syftet med ABC-kalkylering?
Anledningen till att Hall-miba införde ABC var att företaget ville kartlägga
lönsamheten och börja arbeta med mer rationella beslut. Syftet var att an-
vända ABC-modellen som ett verktyg för att kartlägga lönsamheten på en-
skild produkt och kundnivå, då den traditionella resultaträkningen inte
räckte till för att besvara dessa frågor. Hall-miba hade under denna tid ett
sortiment bestående av 6 500-7 000 artiklar och 2 500 - 3000 kunder. Hall-
miba hade som avsikt att använda ABC-kalkylen för att mer detaljerat följa
upp verksamheten.

Ekonomichefen anser att syftet med ABC-modellen uppfylldes eftersom
företaget inledningsvis fick ett antal svar på hur det såg ut i verksamheten.
Företaget fick en klar bild om olika beteenden, där en del skapade vinst för
Hall-miba medan andra beteenden var väldigt kostsamma och orsakade en
förlust. ABC-modellen gav information om vilka artiklar som var lönsam-
ma eller olönsamma.

Hall-miba använde kalkylobjekten enskilda artiklar och kund. Det fanns
också olika nivåer, det vill säga Hall-miba tittade på lönsamheten ur enskilt
artikelperspektiv, på varugruppsnivå, produktgruppsnivå samt även lön-
samheten ur ett leverantörsperspektiv. På samma sätt förekom olika nivåer
på kundsidan med enskilda kundnummer, kundkategorier och kundgrupper.
Hall-miba använde sig av de olika nivåerna beroende på syftet med analy-
sen eller granskningen.

                                                          
17 Detta avsnitt bygger på intervju med Peter Linder på Hall-miba.
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Hur påverkar handelsföretagens specifika situation utformningen av ABC-
kalkylen?
En betydelsefull del vid utformningen av ABC-modellen i Hall-miba var
enligt ekonomichefen logistikbiten med inköp och lager och distribution,
då det är en kärndel i företagets verksamhet. Hall-miba beräknade kapital-
kostnader, eftersom olika produkter drog olika resurser i lagersammanhang
och de hade också en modell som tog hänsyn till hur lätt eller svårt det var
att leverera in eller plocka vissa produkter. Hall-miba försökte skapa en
modell som var så bra som möjligt utan att göra den för komplicerad. De
tog hänsyn till olika faktorer som påverkade lönsamheten, bland annat la-
ger, inköp, samt marknads- och säljsidan. Hall-miba har arbetat med kvali-
tets- och miljöfrågor och är bland annat certiferade enligt ISO 9002.

Företaget har en ganska stor kostnadsmassa, som är indirekt och består av
kostnader för lager samt logistik. Lagret står för ungefär hälften av de totala
indirekta kostnaderna och binder idag cirka 50 miljoner, vilket är en ganska
stor skillnad mot när ABC-modellen infördes då siffran var mellan 35-40
miljoner. Exempel på direkta kostnader är frakterna i Hall-miba, men eko-
nomichefen poängterar att dessa kostnader är svåra att fördela ut. Ekono-
michefen menar på att man var mån om att alla kostnader kom ut på ett bra
sätt.

Aktiviteter och kostnadsdrivare i ett handelsföretag?
Inledningsvis utgick Hall-miba från de aktiviteter, som man visste var av
betydelse, det vill säga de aktiviteter där de visste att anställda la ner myck-
et tid. Inom handelsföretaget fanns också från ledningshåll vissa specifika
önskemål om att få en mer noggrann kunskap om hur säljarna fördelade sin
tid och bedrev sin verksamhet.

Aktiviteterna i Hall-miba var uppdelade på 31 aktiviteter och företaget
började tidigt fundera på hur de skulle stycka upp verksamheten och en
hänsyn som togs vid val av aktiviteter var att företaget var komplext.

I ABC-modellen ingår 30 kostnadsdrivare, vilka befinner sig på en bred
skala vad gäller komplexiteten i kostnadsdrivningen. Vissa aktiviteter är
enkla när det gäller kostnadsdrivningen, medan till exempel lageraktivite-
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terna påverkas av vikt och volym för de olika artiklarna. Antal leveranser är
till exempel en grundläggande kostnadsdrivare för godsmottagning. Genom
att Hall-miba använde sig av vikt och volym för att vikta de olika artiklarna
tog man hänsyn till, då i detta fall godsmottagningar, att alla aktiviteter inte
krävde lika mycket arbete.

Hall-miba hade olika sätt att jobba mot olika kunder, vilket medförde att
det var svårt att hitta kostnadsdrivare. I vissa fall kunde man inte göra ge-
nerella modeller, som drev ut kostnaderna mot alla kunder. För vissa kund-
kategorier användes en viss kostnadsdrivning för samma aktivitet, medan
företaget mot en annan kundkategori kanske justerade kostnadsdrivaren.

Till vad kan ABC-informationen användas i handelsföretag?
Hall-miba använder ABC-informationen till att se vilka kunder och artiklar
som är lönsamma respektive olönsamma. Man har fått ett kundtänkande där
man delar in i A, B och C-kunder, som bearbetas på olika sätt. Enligt eko-
nomichefen handlar ABC-informationen också mycket om att förändra be-
teendet även hos företaget, till exempel om man ska köpa i Sverige eller i
Kina. ABC-informationen har också använts ute på avdelningarna, till ex-
empel för försäljare, och som underlag för om företaget ska byta leverantör.
Hall-miba har också använt ABM, eftersom det under åren har varit en del
dragningar åt ledningsperspektiv.

6.1.3 Svenskt Papper18

Svenskt Papper är en av Europas tredje största grossistkoncerner inom fin-
papper vars affärsidé är att köpa och sälja papper till återförsäljare som ex-
empelvis Bokia samt Landsting. Svenskt Papper ägs av den finska skogs-
koncernen M-real, vilken driver grossistverksamhet i 23 länder i Europa.
Den svenska delen består av 175 stycken anställda och omsatte år 2000 1,3
miljarder kronor. Svenskt Papper har runt 5 000 artiklar i lager och 8 000
stycken i prislistan.

Syftet med ABC-kalkylering?
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Svenskt Papper är ett grossistföretag som har infört ABC-kalkylen i sin
verksamhet, vilket gjordes mellan åren 1990 till 1991. De var ett av de för-
sta handelsföretagen att införa ABC i sin verksamhet och Fredrik Storm är
helt övertygad om att man bör hålla på med ABC om man ska vara ett
framgångsrikt handelsföretag. Anledningen till att Svenskt Papper införde
ABC-modellen var att de ville ha insikt i vilka kunder och artiklar som var
lönsamma respektive mindre lönsamma. Handelsföretagets ABC-kalkyl är
idag inte helt tillförlitlig och behöver revideras, den ger dock viss informa-
tion om vilka kunder som är lönsamma och olönsamma.

Syftet med ABC-modellen har delvis uppnåtts och Svenskt Papper har idag
en bra kontroll och ranking över sina kunder och artiklar. Vidare nämner
Fredrik Storm att de är en fullsortimentsgrossist, vilket gör att om en artikel
i ett sortiment går med förlust tar de inte bort denna. Orsaken till detta är att
de behöver ha artikeln i lager för att kunna erbjuda ett fullsortiment och
även om de tog bort artikeln skulle inte lagerkostnaderna och fasta kostna-
derna minska.

I dagsläget använder sig Svenskt Papper av kalkylobjekten kund och artik-
lar. När det gäller artikelsidan har företaget haft vissa problem, varför
kalkylen inte är total. På kund sidan fördelar företaget ut alla kostnader för-
utom kreditförluster. Innan företaget började använda sig av ABC-kalkylen
användes en påslagskalkyl och dessa principer används fortfarande.

Hur påverkar handelsföretagens specifika situation utformningen av ABC-
kalkylen?
En viktig faktor vid utformningen av ABC-modellen i Svenskt Papper ut-
gjorde distributionsmöjligheterna, då företaget antingen kunde leverera sina
produkter via sitt egna lager eller gå direkt från bruken till kund. För att
mäta lönsamheten valde företaget kostnadsdrivare som tog hänsyn till det-
ta, vilket kommer att beskrivas senare i avsnittet. Under intervjun framkom
att lagerhållning och distribution utgör viktiga processer i företaget, vilket
även arbetet med kvalitets- och miljöfrågor gör. En annan viktig faktor som
spelade in vid utformningen av ABC-modellen var att de kände att de inte

                                                                                                                                                                         
18 Detta avsnitt bygger på intervju med Fredrik Storm på Svenskt Papper.
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hade någon kontroll över vilka kunder och artiklar man tjänande pengar på,
varför detta fick en extra stor betydelse. Under intervjun med Fredrik
Storm framkom att företaget är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och
kvalitetscertifierade enligt ISO 9002.

Fredrik Storms gissning är att företaget har 80 % direkta kostnader och
20% indirekta, vilket följer 80/20-regeln. Företaget fördelar sina lagerkost-
nader genom antalet anställda, yta samt hur många pallplatser artiklarna tar
upp. När det gäller kapitalkostnaden uppgår den till 100-110 miljoner kro-
nor, vilket deras affärssystem beräknar utifrån en liggande räntesats och
omsättningshastigheten i lagret.

Aktiviteter och kostnadsdrivare i ett handelsföretag?
När aktiviteter valdes utgick företaget från strukturen på verksamheten, det
vill säga avdelningsvis. Intervjuer med de anställda på företaget genomför-
des för att erhålla viktiga aktiviteter. Företaget har 100 aktiviteter och en-
ligt Fredrik Storm har man valt en detaljerade nivå på modellen. Några ex-
empel på aktiviteter i företaget är ta emot reklamationer, registrera order
samt besöka kunder och man har försökt avspegla organisationen så bra
som möjligt.

Svenskt Papper har 25 kostnadsdrivare, vilka är kopplade till befintlig stati-
stik i företaget. När kostnadsdrivarna valdes utgick de från varför de an-
ställda utför aktiviteterna och kopplade sedan samman detta med kostnads-
drivarna. Företaget har flera olika ordertyper som kostnadsdrivare, då de
säljer antingen direkt från egna lagret eller direkt från deras egna bruk.
Svenskt Papper delar in sina kostnadsdrivare i olika grupper: artikel-, sor-
timents-, lager-, order-, kund-, reklam- och fraktkostnader.

Till vad kan ABC-informationen användas i handelsföretag?
ABC-informationen används i Svenskt Papper för att ranka lönsamheten på
artiklar och kunder. De försöker erhålla information om varför en kund inte
är särskilt lönsam, trots att de själva upplever denna kund som bra. Därige-
nom försöker de se över vad orsaken kan vara, exempelvis kanske en kund
köper in för små order hela tiden, vilket ger Svenskt Papper höga frakt- och
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orderkostnader. Företaget vet idag vilka kunder det rör sig om och därmed
ger ABC-modellen ett visst beslutsunderlag.

Företaget använder sig av ABC-informationen i deras strategiska planering,
vad gäller vilka kunder de ska satsa på. Informationen eller kalkylen an-
vänds inte dagligen i organisationen. Begreppen är dock kända inom före-
taget och de flesta vet vad ABC är. Det är säljchefens uppgift inom företa-
get att gå igenom kalkylen med sina säljare och redogöra för de felaktig-
heter som kan förekomma och var det krävs åtgärder. Svenskt Papper har
inte infört ABM och det är tveksamt om de kommer att göra det i framti-
den.

6.2 Konsultföretag

Vi kommer nedan att redogöra för den information vi erhållit då vi har in-
tervjuat Prodacapo och SAM-konsulterna, som bland annat arbetar med att
utveckla ABC-modeller.19

6.2.1 Prodacapo20

Prodacapo är ett konsultföretag som arbetar med att tillhandahålla före-
tagslösningar inom processutveckling, Balanced Scorecard, Activity-Based
Costing & Management och Business Planning Activities. Företaget åter-
finns bland annat i Finland, England och Sverige, där de är lokaliserade till
Stockholm och Örnsköldsvik.

Syftet med ABC-kalkylering?
Enligt Mattias Wallén är det generella syftet med ABC-kalkylering att fö-
retag vill erhålla information om hur lönsamma deras produkter är, vilket
skulle kunna påverka företagens prissättning av produkter och vilka pro-
dukter de ska ha i lager. En annat framträdande syfte med ABC-modellen i
handelsföretag är att de vill få information om kunders köpbeteende.

                                                          
19 Se bilaga 3 Frågor till konsultföretag.
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Kundbeteendet är viktigt i handelsföretag eftersom det påverkar kostnader-
na. Om till exempel två kunder beställer lika stor volym, men där den ena
beställer två gånger i veckan och den andra beställer en gång i veckan
kommer det kräva mer resurser att hantera den första beställningen. I han-
delsföretag är det oftast arbetet med kunder som drar upp kostnaderna och
det man får betala för är vanligen hantering och distribution. Det är inte
alltid säkert att syftet med kalkylen uppnås utan detta beror på hur projektet
drivs. Modellen och logiken för denna är helt rätt i sig och enligt Mattias
Wallén är ABC-modellen ett bra verktyg i handelsföretag. Det kanske finns
ett större användningsområde för ABC i handelsföretag än i verkstadsindu-
strin, eftersom tillverkningsföretag har mer direkta kostnader som är hän-
förbara till produkten.

De kalkylobjekt som är vanliga i handelsföretag är både kund och produkt
medan verkstadsindustrin är mer inriktad på produkt. Även distributions
och försäljningskanaler utgör ett viktigt kalkylobjekt i handelsföretag efter-
som ett företag kan välja att antingen sälja direkt från leverantör till kund
eller alternativt via sitt eget lager och sedan till kund. Mattias Walléns erfa-
renheter av handelsföretag är att de innan ABC-modellen tittat på brutto-
marginalen (försäljningspris minus inköpspris) och vid prissättning endast
beräknat ett pålägg som sedan lagts på inköpspriset.

Hur påverkar handelsföretagens specifika situation utformningen av ABC-
kalkylen?
Handelsföretag håller oftast lager för att kunna tillgodose sina kunders be-
hov, vilket kan vara en svårighet som man måste ta hänsyn till vid utform-
ningen av ABC-kalkylen. Problem som kan uppstå är om ett företag köper
in för många produkter eller om de har ett stort lager och endast säljer lite
då och då, ett bra exempel på detta är reservdelar. Ett företag har reservde-
lar till en gammal produkt, som inte längre tillverkas. Företaget måste dock
ha olika reservdelar tillgängliga i lager, eftersom en kund kan komma in
och behöva köpa reservdelar. Detta innebär att företaget måste ta hänsyn
till lagerförändringar i modellen, vilket medför att företaget inte kan utgå
från att om man har sålt 100 stycken så har också 100 stycken köpts in.

                                                                                                                                                                         
20 Detta avsnitt bygger på intervju med Mattias Wallén på Prodacapo.
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Även handelsföretags olika distributionsmöjligheter kan komplicera ABC-
modellen, eftersom de kan som tidigare nämnts antingen leverera direkt
från leverantör till kund eller gå via sitt eget lager. För att kunna mäta lön-
samheten måste företagen överväga hur man ska lösa detta ”problem”.

Vad gäller fördelningen mellan de direkta- och indirekta kostnaderna i ett
handelsföretag kontra tillverkningsföretag beror fördelningen inte så myck-
et på branschen utan mer på produkterna.

Kostnader som fördelas ut är framför allt alla omkostnader till indirekta
kostnader och lagerhantering. Ett bra sätt är att då använda den lageryta,
som varje produkt förbrukar. Enligt Mattias Wallén kommer aldrig ABC-
kalkylen att bli 100% rätt, men detta spelar ingen roll så länge det är till-
räckligt rätt för att kunna utnyttja informationen.

Kostnadsdrivare och aktiviteter i ett handelsföretag?
Hur många aktiviteter som väljs i ett företag beror på hur detaljerade före-
tag vill vara och hur bred verksamheten är, det vill säga om de har många
typer av verksamheter och produktgrenar. Det finns en tumregel för val av
antal aktiviteter som säger att för varje person eller befattning bör man inte
ha fler än sex stycken aktiviteter. Utifrån detta skulle man kunna säga att
företag har runt 100-200 aktiviteter, vilket skulle tyda på att en detaljerad
kalkyl. Orsaken till att företag oftast väljer en detaljerad nivå på sina akti-
viteter är att de vill kunna gå tillbaka från en produkt och undersöka vilka
aktiviteter och kostnadsdrivare som ligger bakom. Har företagen valt alltför
grova aktiviteter blir resultatet ungefär rätt, men det blir svårare att veta
varför och vad de ska göra åt det samt hur aktiviteten ska förändras så att
de kan göra samma sak till en mindre kostnad.

Vanliga aktiviteter i handelsföretag är köpa in, hantera och träffa leverantö-
rer, beställa, hålla lager och allt som händer under tiden produkten ligger i
lager (inventering och lagerhållning). Att ta emot försäljningsorder, hantera
fakturor är exempel på vanliga huvudaktiviteter. När aktiviteter väljs utgår
man från processer, det vill säga företaget utgår från verkligheten, som be-
skriver vad människorna gör varje dag. Man börjar inte bakifrån och tittar
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på vilka produkter man gör för att sedan gissa vilka aktiviteter, som behövs
för att framställa produkterna.

Företag utgår från redan befintlig statistik för att hitta kostnadsdrivare och
de försöker begränsa sig till mellan 20-30 stycken kostnadsdrivare. Företag
kan ha en och samma kostnadsdrivare men med olika varianser. Ett bra ex-
empel på detta är om de har olika lager på olika ställen i Sverige och då kan
företag ha orderrader för region syd, nord och ost. Vanligaste kostnadsdri-
vare är order eller orderrader som är hänförliga till aktiviteterna ta emot,
plocka samt fakturera varje order. Sedan kan företag beräkna kostnaden för
kundbesök eller kundkontakter och det kan vara telefonsamtal, prislistor
och marknadsföringsutskick.

När kostnadsdrivare väljs tittar man på aktiviteten och funderar över vilken
faktor som driver upp volymen på aktiviteten. För att lättare kunna spåra
kostnadsdrivare till aktiviteten kan man fundera över vad som händer om
en anställd tvingas utföra en arbetsuppgift dubbelt så många gånger.

Till vad kan ABC-informationen användas i handelsföretag?
ABC-modellen ger information om lönsamhet per kund och produkt, men
även om försäljningskanal eller distributionssätt. Enligt Mattias Wallén fås
en bättre information och framförallt får företaget reda på varför kostna-
derna uppstår jämfört med de traditionella metoderna. Ett exempel på detta
är ett grossistföretag som upptäckte att det kostade 75 kronor att hantera en
order, där det ingick bland annat samtal med kunden och plockning. En or-
der gav en bruttovinst på 20 kronor och därmed kan man säga att det kosta-
de 75 kronor för att tjäna 20 kronor. Företaget kan med denna information
avgöra om en kund är lönsam eller inte och om de ska förändra sitt ageran-
de mot denne. Mattias Wallén nämner fem användningsområden för ABC i
handelsföretag styra kundbeteendet, analys av leverantörer, sortimentsana-
lys, matris för produkt- och kundlönsamhet samt analys över inköpssätt.

Enligt Mattias Wallén medför ABC-informationen pris- och sortimentsför-
ändringar. Informationen används också till att styra organisationen dels
genom kundbeteende och dels genom att gå tillbaka till aktiviteterna för att
se vilka som är lönsamma respektive olönsamma. Ta det ovan nämnda ex-
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emplet där en kund gav en bruttovinst på 20 kronor. För att företaget ska
fortsätta leverera till denna kund krävs att verksamheten förändras, det vill
säga att det kostar mindre att hantera ordern.

Det är få handelsföretag som infört ABM. Det krävs troligtvis att företag
låter begreppen med ABC-modellen sjunka in och mogna innan företag är
redo att gå vidare. ABM uppstår först när företag börjar arbeta löpande med
ABC. Enligt Mattias Wallén kan handelsföretagen styra sin säljarkår med
hjälp av ABM genom att säljarna vet vad som är lönsamt och olönsamt.

6.2.2 SAM-konsulterna21

SAM-konsulterna (Samarbetande Konsulter AB) har funnits i Sverige se-
dan 1977 men genomför även uppdrag i Europa och USA. Företaget är
specialiserade inom aktivitetsbaserad styrning och företagets klienter åter-
finns bland annat i grossistled, finans och försäkringsbransch

Syftet med ABC-kalkylering?
Det generella syftet i handelsföretag är enligt SAM dels att handelsföretag
vill veta vad de tjänar på sitt sortiment och dels lönsamhet för olika varu-
grupper och kunder. En kund som konsultföretaget var i kontakt med ville
få information om lönsamheten på sitt produktsortiment, vilket i detta fall
rörde sig om 200 varianter av damnylonstrumpor. Här understryker dock
SAM att butiker har stora svårigheter med att mäta lönsamhet per kund ef-
tersom dessa oftast inte kan identifieras. Grossister, som har Business-to-
business har det lättare, men kan istället ha problem med att deras säljarkår
inte bearbetar sina kunder utan kundernas kunder. Därmed blir kundlön-
samheten ändå svår att mäta. SAM menar på att en ansträngning på slut-
kunden kan gynna en verklig kund eller en annan kund än det var tänkt,
utan att det går att mäta.
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Hur påverkar handelsföretagens specifika situation utformningen av ABC-
kalkylen?
I handelsföretag finns en stor inköpssida och en omfattande logistik, vilket
kan leda till svåra styrnings- och optimeringsbeslut enligt SAM. Vidare har
handelsföretag ingen egen produktion.

Skillnaden mellan handelsföretag och tillverkningsföretag i fördelningen av
de direkta- och indirekta kostnaderna består av att handelsföretag har en
mycket större varukostnad än tillverkningsföretag. Alla kostnader i ett han-
delsföretag fördelas ut enligt SAM och istället är det slutligen tillämpning-
en, som får avgöra vilka kostnader de tar med i det enskilda fallet.

Aktiviteter och kostnadsdrivare i ett handelsföretag?
Aktiviteter i handelsföretag väljs genom att man tittar på vad personalen
gör, det vill säga verkligheten studeras. Varje anställd brukar i genomsnitt
ha mellan 4-10 aktiviteter, men med en grov förenkling menar SAM att
man kan uppskatta antal aktiviteter till 50-100 för att totalt sett illustrera
alla personers enskilda aktiviteter. ABC-kalkylen i handelsföretag kan vara
både på en detaljerad och övergripande nivå då detaljerade aktiviteter kan
grupperas och summeras.

För att hitta lämpliga kostnadsdrivare försöker man normalt anpassa IT till
situationen, och inte ABC-modellen till IT. Valet av kostnadsdrivare är en-
ligt SAM en process och sker gradvis. Kostnadsdrivare väljs så att handels-
företaget ska känna sig säker på att beräkningarna verkligen avspeglar det
man vill beskriva, vilket enligt SAM skulle leda till att antalet kostnadsdri-
vare hamnar runt cirka 10 stycken.

Enligt SAM väljs kostnadsdrivare efter storlek, det vill säga hur mycket av
den totala kostnaden den förklarar och kostnadsdrivarens särart. SAM po-
ängterar att viktiga kostnadsdrivare ibland kan väljas bort på grund av att
det är svårt att exakt mäta det som avses. Dessa kostnadsdrivare får därmed
kalkyleras tillsammans med andra kostnadsdrivare, som är snarlika. Kost-

                                                                                                                                                                         
21 Detta avsnitt bygger på information från Johan Walldén på SAM-konsulterna.
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nadsdrivarna brukar delas in i volym-, struktur- och nyhetsrelaterade samt
order.

Till vad kan ABC-informationen användas i handelsföretag?
Handelsföretagen använder bland annat ABC-informationen till att se
kundlönsamheten, som till exempel handlar om att välja rätt kunder, väl-
ja/påverka rätt affärer samt utforma pris- och rabattmodeller på ett mer kor-
rekt sätt. Även sortimentsbeslut är ett område enligt SAM där handelsföre-
tagen använder ABC- informationen.

En fördel med ABC-informationen enligt SAM är en djup lönsamhetsin-
formation. I samband med att ABC-kalkylen byggs upp görs också andra
kvalitetsförbättrande insatser som inte har att göra med ABC, till exempel
uppbyggandet av en informationsstruktur. Informationsstrukturen gör att
användbarheten av ABC-kalkylen ökar och möjligheten att se resultat i oli-
ka delar av verksamheten, vilket totalt sett ökar förståelsen för lönsamhets-
relaterade frågor. Detta område menar SAM på är mycket eftersatt, vilket
hos många företag kännetecknas av ”mycket tro och lite veta”.
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7. ANALYS

 detta kapitel analyseras den sammanställda empirin med stöd av refe-
rensramen. Kapitlet har i huvudsak samma struktur som empirin och är

indelad efter de problemfrågor som formulerades i inledningskapitlet. Ka-
pitlet inleds med en diskussion kring syftet med att införa ABC-metoden i
handelsföretag och sedan diskuteras hur handelsföretagens specifika ka-
raktär påverkar utformningen av ABC-modellen. Därefter resoneras kring
vilka kostnadsdrivare och aktiviteter som är vanliga i handelsföretag för att
sedan ta upp vad ABC-informationen kan användas till i handelsföretag.
Kapitlet avslutas med en jämförelse av ABC-modellen från kapitel fem och
den framtagna ABC-modellen i detta kapitel.

7.1 Vilket är syftet med att införa en ABC-kalkyl i ett han-

delsföretag?

De traditionella kalkylerna utgjorde enligt Johnsson & Kaplan (1987) inget
bra verktyg för att fördela kostnaderna, då de utvecklades i början av förra
seklet. Enligt författarna var kalkylerna alltför schablonmässiga för att ge
underlag till pris- och produktbeslut, vilket resulterade i att ABC-kalkylen
utvecklades utifrån tillverkningsindustrin. Idag står handelsföretagen inför
en liknande situation, då deras kalkyler enligt Andersson (1997) bygger på
en schablonmässig kostnadsfördelning. Undersökningen av vårt studieob-
jekt och kompletterande handelsföretag visar också på detta faktum, då
handelsföretagen Materialservice, Hall-miba samt Svenskt Papper alla har
använt relativt enkla och schablonmässiga kalkylmodeller innan de införde
ABC-kalkylen. Konsultföretagen Prodacapo och SAM instämmer också i
detta resonemang, vilket ytterligare stödjer vårt argument om att handelsfö-
retagen idag är i behov av att införa en ABC-kalkyl i sin verksamhet på
grund av den schablonmässiga kostnadsfördelningen. Vi tycker att ovanstå-
ende diskussion talar för att ABC-kalkylering är ett lämpligt verktyg i han-
delsföretag, något som också Hicks (1992) tar upp. Om man ser det utifrån

I



ANALYS

92

handelsföretagens perspektiv upplevs också ABC-kalkylering som något
positivt, vilket nämndes under en intervju med Svenskt Papper, då den ad-
ministrativa chefen på handelsföretaget sa att företag bör hålla på med
ABC om de ska vara framgångsrika handelsföretag.

Vi har också under vår forskningsprocess kommit fram till faktorer, som
talar mot att införa ABC-modellen i handelsföretag. En faktor är handelsfö-
retagens kostnadsstruktur, vilken består av en mindre andel indirekta kost-
nader och ett exempel på detta är Materialservice och ICA, där de indirekta
kostnaderna uppgår till 5% respektive 10%. Utifrån handelsföretagens
kostnadsstruktur anser vi att det kan vara olämpligt att införa ABC-
modellen i handelsföretag då de indirekta kostnaderna utgör en liten del av
de totala kostnaderna. Orsaken är att kostnaderna för att införa ett ABC-
system troligtvis blir större än de fördelar i form av en rättvisare kostnads-
fördelning till varje produkt, företagen uppnår. Ytterligare en faktor, som
motsätter sig införandet av ABC-modellen i handelsföretag är att ABC-
modellen, som är en komplex kalkyl, inte passar in i handelsföretagens
verksamhet, som förutsätter enkla kalkylmodeller för att företaget ska kun-
na prissätta produkter (Andersson, 1997). Vi vill emellertid understryka att
ABC-kalkylen är ett bra verktyg för handelsföretag för att analysera kost-
naderna för olika kunder med motiveringen att kundens lönsamhet utgör
grunden för handelsföretagens existens.

Enligt teorin varierar syftet med ABC-kalkylering mellan olika företag och
kan bland annat vara att skapa underlag för produktval, prissättning, kost-
nadskontroll och lönsamhetsbedömning (Hansson & Nilsson, 1999). Vår
undersökning av tre kompletterande handelsföretag och två konsultföretag
visar på att ett av de mest förekommande syften i handelsföretag är att be-
döma lönsamheten. Ytterligare ett generellt syfte i handelsföretag är kost-
nadsstyrning av produkt, kund och geografiska dimensioner, vilket ICA har
uppgivit som sitt primära mål med ABC-modellen. Kostnadsstyrning lyftes
också fram i kapitel fem, som det huvudsakliga syftet med att införa ABC-
modellen i vårt studieobjekt, Materialservice.

Vi har kommit fram till att kalkylobjekten i kapitel fem, kund och produkt-
grupp, stämmer överens med vårt resultat från undersökningen av de kom-
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pletterande handelsföretagen ICA, Hall-miba och Svenskt Papper samt vad
teorin säger utifrån tillverkningsföretag. Vi vill poängtera att en viss skill-
nad föreligger mellan handelsföretag och tillverkningsföretag angående
vilket kalkylobjekt, som är i fokus. Handelsföretagen använder sig mer av
kalkylobjektet kund, som har en central betydelse i ABC-modellen hos
handelsföretag medan tillverkningsföretag tonar ner kundens betydelse och
fokuserar mer på produkt. Handelsföretagen är mer i behov av att styra sina
kunders köpbeteende än tillverkningsföretagen. Detta för att göra olön-
samma kunder lönsamma. Fler resurser krävs för att kunna styra kunderna,
vilket leder till en större kostnad och därmed ökar betydelsen av att fördela
kostnaderna rätt. Ovan nämnda skillnad har också poängterats av konsult-
företaget Prodacapo. De menar att större fokus läggs på kund i handelsfö-
retagen än i tillverkningsföretagen.

Vi har dragit en parallell mellan tillverkningsföretagens kalkylobjekt pro-
dukt och handelsföretagens artikelnivå, då artikelnivå härstammar från kal-
kylobjektet produkt. Detta har resulterat i att vi har kunnat se en likhet vad
gäller vilka kalkylobjekt, som är vanliga i såväl handelsföretag som till-
verkningsföretag. I vår studie framkom bland annat att både Hall-miba och
Svenskt Papper använde artikelnivå, som kalkylobjekt. Konsultföretaget
riktar dock kritik mot detta kalkylobjekt, vilket kan illustreras med ett ex-
empel. Konsultföretaget SAM utvecklade nyligen en ABC-kalkyl på arti-
kelnivå. Det aktuella handelsföretaget hade 200 varianter av damny-
lonstrumpor, vilket vi tycker kan ifrågasättas. Vi anser inte att det är värt att
fördela kostnaderna på varje artikel på grund av den tid det tar att bryta ner
kalkylen på artikelnivå. Ytterligare stöd för att artikelnivån är alltför kom-
plicerad kan vi finna hos Svenskt Papper, där ABC-kalkylen inte lyckades
fördela ut kostnaderna på varje artikel. En orsak till att handelsföretagen
har valt artiklar är den noggranna uppföljning av kostnader, som behövs då
handelsföretagen försöker optimera sitt sortiment.

I avsnitt 5.1.1 diskuterades med utgångspunkt i Jensens (1994) rekommen-
dation kalkylobjektet marknads- och distributionskanaler, vilket var ett
tänkbart alternativ för vårt studieobjekt. Vi ser marknads- och distribu-
tionskanaler, som ett relevant kalkylobjekt utifrån handelsföretagens situa-
tion då företagen kan välja mellan att sälja direkt från leverantör till kund
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eller alternativt via sitt egna lager till kund. Konsultföretaget Prodacapo
framhåller också betydelsen av detta kalkylobjekt i handelsföretag. Med
diskussionen i avsnitt 5.1.1 om marknads- och distributionskanaler samt
vår undersökning bör marknads- och distributionskanaler generellt beaktas
av handelsföretagen.

7.2 Hur påverkar handelsföretagens specifika situation ut-

formningen av ABC-kalkylen?

Vi har tidigare nämnt att avdelningar samt processer är olika alternativ att
utgå från vid utformningen av ABC-modellen. Vi valde i kapitel fem ut-
ifrån vårt studieobjekt att utgå från processer, men det råder delade me-
ningar om vilken utgångspunkt som används generellt av handelsföretag. I
vår undersökning framkom att ICA och Prodacapo båda föredrar processer
framför avdelningar. Konsultföretaget Prodacapo instämmer då och säger
att man ska utgå från verkligheten, det vill säga processerna som verkligen
beskriver vad företaget gör. ICA ansåg att även om företaget genomförde
en omorganisation, skulle ABC-modellen kunna användas om de utgick
från processer. ABC-modellen skulle enligt ICA inte kunna användas i
samma utsträckning om företaget hade utgått från avdelningar. Vi kan dock
rikta viss kritik mot ICA:s resonemang om att företaget skulle kunna an-
vända samma ABC-modell innan som efter en omorganisation. Vi håller
inte med om detta helt och hållet då verkligheten borde förändras efter en
omorganisation. Ett av de studerade handelsföretagen, Svenskt Papper, val-
de däremot att utgå från avdelningar vilket strider mot vårt resultat i kapitel
fem. Vi kommer nu att föra ett resonemang kring de processer utifrån ka-
pitel fem. I avsnitt 5.1.2 identifierade vi processerna: planering, lagerhåll-
ning, kvalitet & miljö, försäljning, administration samt ledning.

Vi finner ingen anledning till att förändra några av processerna, som fram-
kom i kapitel fem. Vi vill dock framhäva att processerna planering och
lagerhållning har en betydande funktion i handelsföretag, varför vi väljer
att lyfta fram dessa i denna diskussion. Vi finner stöd i litteraturen och i
empirin för att inkludera processerna planering och lagerhållning, då kon-
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sultföretaget SAM betonar logistikdelen i ett handelsföretag. I vår ABC-
modell innebär detta att processerna planering och lager är viktiga logistik-
funktioner för handelsföretag. Vidare påpekar SAM att om logistikdelen är
omfattande i ett handelsföretag, kan det leda till svåra styrnings- och opti-
meringsbeslut. I Hall-miba och Svenskt Papper utgjorde bland annat logis-
tik en del av företagens kärnverksamhet. I och med att dessa två processer
är betydelsefulla anser vi att detta kommer att påverka antal aktiviteter,
som är hänförliga till processerna planering och lagerhållning. En faktor
som talar mot våra processer, är att ICA har fem andra huvudprocesser.
ICA är dock ett detaljistföretag medan de andra handelsföretagen inklusive
Materialservice är grossistföretag, vilket kan vara en förklaring till varför
processerna är olika. Vidare beror detta på att alla företag befinner sig i oli-
ka situationer och processerna måste därmed avspegla varje företags speci-
fika karaktär.

Ytterligare en process som har visats sig viktig i handelsföretagen är kvali-
tet & miljö. Anledningen till detta är att omgivningen ställer allt högre
miljö- och kvalitetskrav på företagen och följden blir att företag arbetar mer
med certifiering. Våra undersökta handelsföretag ICA, Hall-miba och
Svenskt Papper är kvalitet- och miljöcertifierade. De kostnader som uppstår
i samband med detta arbete blir också viktiga att ta hänsyn till när ABC-
kalkylen utformas.

En faktor som spelar in vid utformningen av ABC-modellen i handelsföre-
tag är enligt Hall-miba lager- och kapitalbindningskostnaderna. Hall-miba
försökte anpassa sin ABC-modell så att den tog hänsyn till kapitalbind-
ningen samt om det var lätt eller svårt att leverera in eller plocka vissa pro-
dukter till lagret. Konsultföretaget Prodacapos erfarenheter visar också på
att lagret är viktigt i handelsföretag. Anledningen till detta uppger Prodaca-
po är att handelsföretag måste kunna tillgodose sina kunders behov. Vår
ABC-modell kommer slutligen att bestå av processerna: planering, lager-
hållning, försäljning, administration samt ledning.
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7.3 Vilka är lämpliga samt hur många aktiviteter och kost-

nadsdrivare bör väljas av handelsföretag?

Vi ansåg att antalet aktiviteter bör ligga mellan 10-20 stycken utifrån vårt
resonemang i kapitel fem. Våra undersökta handelsföretag stödjer ej detta,
vilket enligt oss beror på att handelsföretagen22 skiljer sig åt vad gäller kri-
terierna storlek, antal anställda samt vilket syfte verksamheten har. På
grund av att ovan nämnda kriterier enligt vårt resonemang är avgörande för
antal aktiviteter går det inte utifrån våra undersökningar att hitta något ge-
nerellt mönster om antal aktiviteter i handelsföretag. Detta kan vara orsa-
ken till att det inte finns någon generell mall i litteraturen för handelsföre-
tag att utgå ifrån, utan att endast rekommendationer kan göras med hänsyn
till varje specifik situation. Nedan kommer vi att redogöra för vad handels-
företagen respektive konsultföretagen anser om hur många aktiviteter, som
är lämpliga att använda. I diskussionen utgår vi också från de ovan nämnda
kriterierna och tar upp hur de påverkar handelsföretagens val av antal akti-
viteter.

Konsultföretagets Prodacapos erfarenheter av antalet aktiviteter är att de
bör ligga mellan 100-200 stycken medan konsultföretaget SAM däremot
anser att 50 till 100 aktiviteter är mer lämpligt. Konsulternas erfarenheter
går delvis isär med vad teorin om tillverkningsföretag nämner som lämpligt
antal. Utifrån våra undersökta handelsföretag visade det sig att Hall-miba
har 31 aktiviteter medan Svenskt Papper har 100 stycken och ICA har 150
aktiviteter. Skillnaden i antal aktiviteter bidrar till svårigheter att dra en ge-
nerell slutsats om detta. Vi anser att ICA är ett stort företag medan Svenskt
Papper är ett medelstort företag med avseende på storlek, det vill säga om-
sättning och antal anställda.

Om man utgår ifrån att storleken påverkar antal aktiviteter stämmer detta
överens med att ICA och Svenskt Papper har fler aktiviteter än Hall-miba.
ICA har fler aktiviteter, men med tanke på den stora skillnaden vad gäller
                                                          
22 ICA, 3 500 anställda och omsättning 33 miljarder. Svenskt Papper, 175 anställda med
en omsättning på 1,3 miljarder. Hall-miba, 100 anställda och en omsättning på 300
miljoner.
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antal anställda och storlek borde ICA ha valt ännu fler aktiviteter. Orsaken
till att det inte skiljer sig mycket mellan antal aktiviteter är att ICA troligt-
vis insett att fler aktiviteter skulle leda till en alltför komplicerad och
ohanterlig modell. Vi tror inte att ICA hade kunnat fördela ut kostnaderna
på ett korrekt sätt om de valt färre aktiviteter samtidigt som vi ifrågasätter
om de verkligen behöver använda 150 aktiviteter för att avspegla kostna-
derna på ett korrekt sätt.

Hall-mibas ABC-kalkyl stämmer, vad gäller antalet aktiviteter, delvis över-
ens med Olsson & Skärvads (1997) förslag om 10 till 30 aktiviteter. Inom
Hall-miba har de 31 aktiviteter och företaget är relativt litet med 100 an-
ställda, vilket stämmer överens med vårt resonemang om att antalet anställ-
da spelar in vid val av antal aktiviteter. Enligt ekonomichefen på Hall-miba
hade antal aktiviteter varit färre än 31 aktiviteter om verksamheten varit
mindre komplex. Utifrån detta kan vi konstatera att det inte bara är storle-
ken utan även komplexiteten inom företaget som kommer att påverka hur
många aktiviteter ett företag väljer. Ovanstående diskussion leder oss fram
till slutsatsen att även ett litet företag, enligt våra kriterier, kan ha ett större
antal aktiviteter. Detta förutsätter dock att företaget kännetecknas av en
komplexitet i sin verksamhet, vilket därmed ökar antal aktiviteter.

En tendens som vi ser är att handelsföretag har fler aktiviteter än tillverk-
ningsföretag. Vi stödjer oss på Nehlers (2001) undersökning av verkstads-
industrin som visade att 76% av användarna hade färre än 30 huvudaktivi-
teter samt att 62 % av användarna har mindre än 15 huvudaktiviteter. Vår
undersökning av tre handelsföretag visade alla tecken på att fler än 30 akti-
viteter är att föredra i handelsföretag. Två av handelsföretagen utmärkte
sig, då de hade 100 respektive 150 aktiviteter. Vi vill rikta en viss kritik
mot detta, då finns olika typer av företag inom handelsbranschen. Detta
skulle kunna innebära att en viss typ av handelsföretag kan stämma överens
med tillverkningsindustrin. Vi har dock inte valt att göra en uppdelning
mellan olika typer av företag inom handelsbranschen i vår undersökning.

Tidigare nämndes att endast en rekommendation kan göras när det gäller
hur många aktiviteter som bör väljas, men vi kan poängtera betydelsen av
vilka aktiviteter som bör finnas med i en generell ABC-modell för handels-
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företag. Uppsatsen har tidigare behandlat vilka processer som är viktiga i
ett handelsföretag och det framkom att logistikfunktionen utgör en betydel-
sefull del i såväl Hall-miba som Svenskt Papper. Vi anser därför att aktivi-
teter, som är hänförliga till dessa processer bör finnas med. Några generella
aktiviteter i lagret är bland annat mottagning & kontroll av varor, lagring
samt utleverans, vilket även togs upp av Persson & Virum (1998). Ytterli-
gare exempel på aktiviteter i handelsföretagens processer är fakturering,
orderhantering samt anskaffning av produkter.

Vår ABC-modell som beskrivs i kapitel fem, anser vi avspeglar aktiviteter
som generellt kan användas av handelsföretag. Vi vill modifiera de aktivi-
teter som framkom i kapitel fem genom att framhäva kundens betydelse
och rikta fler aktiviteter mot kund. Vi kommer att behålla de aktiviteter vi
kom fram till i kapitel fem, men lägga till kundaktiviteter för att kunna spå-
ra kostnader till specifika kunder.

Vi har utöver aktiviteterna i ABC-modellen i kapitel fem lagt till följande
aktiviteter: kundbesök, kundutveckling, kundvård och leverantörsutveck-
ling. Vi menar att handelsföretag behöver förbättra samt skapa nya relatio-
ner med kunder. Kundbesök innebär att företagets representanter reser runt
till företag och säljer samt marknadsför företagets produkter, vilket under
vår undersökning har framkommit är en vanlig företeelse i handelsföretag.
Vår föreslagna aktivitet, kundutveckling, syftar till att skapa nya kundrela-
tioner och är viktig då kunden är grunden för handelsföretag. Kundvård
däremot avser att göra befintliga mer lönsamma och förbättra relationerna.
Även leverantörsutveckling har en koppling till kundperspektivet, då bra
leverantörsrelationer är en förutsättning för att handelsföretag ska kunna
tillgodose kundens behov. Vi anser därför att det är viktigt att bearbeta be-
fintliga leverantörer och utveckla nya marknads- och distributionskanaler.
Vi redovisar vår slutliga ABC-modell i avsnitt 7.5, vilken kommer att inne-
hålla 23 aktiviteter.

Vi valde utifrån Materialservice nio olika kostnadsdrivare för att fördela
kostnaderna på kalkylobjektet. Vår undersökning av handelsföretag vad
gäller hur många kostnadsdrivare som ska väljas, skiljer sig till stor del från
det antal vi kom fram till i kapitel fem. Svenskt Papper har runt 25 olika
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kostnadsdrivare medan Hall-miba har 30 kostnadsdrivare. ICA är det han-
delsföretag som utmärker sig mest med cirka 500 kostnadsdrivare, vilket
kan förklaras av deras storlek samt antal anställda. Vi tycker att antalet
kostnadsdrivare hos ICA är orimligt då de har fler kostnadsdrivare än akti-
viteter. ICA:s kostnadsdrivare kan emellertid kritiseras ur användningssyn-
punkt för handelsföretag generellt sett. Läsaren bör ha i åtanke att ICA är
ett väldigt speciellt företag och skiljer sig från mängden i såväl aktiviteter
som kostnadsdrivare. Återigen kan vi konstatera att resultatet från vår un-
dersökning avviker från teorin och Nehlers (2001) undersökning av verk-
stadsindustrin.

Coopers tre faktorer vid val av olika kostnadsdrivare, det vill säga mätkost-
nad, grad av korrelation samt beteendeeffekter har uppmärksammats gene-
rellt av handelsföretagen. I Hall-miba betonades bland annat vikten av be-
teendeeffekter, då de frågade de anställda om vald kostnadsdrivare var ett
korrekt mått. Nehlers (2001) undersökning visar dock på att endast 14%
utgår från beteendeeffekter medan kausalitetskriteriet är det som tillverk-
ningsföretag lägger störst vikt på.

Utöver konsultföretaget SAM:s tre klassificeringar av kostnadsdrivare:
volym-, struktur- och nyhetsrelaterade kostnadsdrivare, framkom under vår
undersökning av handelsföretaget Svenskt Papper samt konsultföretaget
SAM att även orderrelaterade kostnadsdrivare är en lämplig grupp. I kapitel
fem utelämnades nyhetsrelaterade kostnadsdrivare, då vi inte fann någon
relevans i att inkludera dessa. Vi har tidigare i avsnittet kommit fram till
fyra nya aktiviteter utöver de i figur 13 (kapitel fem) och utifrån dessa fun-
nit att nyhetsrelaterade kostnadsdrivare avspeglar sambandet mellan akti-
vitet och kostnad på ett bra sätt. Vi vill därför använda nyhetsrelaterade
kostnadsdrivaren antal nya kunder för aktiviteten kundutveckling och för
leverantörsutveckling använda nyhetsrelaterade kostnadsdrivaren antal nya
leverantörer. Vi har för de övriga två aktiviteterna, kundvård och kundbe-
sök, valt antal arbetstimmar som kostnadsdrivare.

Ett problem med att finna relevanta och generella kostnadsdrivare uppstår
på grund av att man har olika sätt att arbeta mot olika kunder. Då kunden
kommer mer i fokus i handelsföretag än i tillverkningsföretag leder detta
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till att man måste ha olika kostnadsdrivare för olika kunder. I Hall-miba
kunde inga generella modeller för kundsidan göras, vilket ledde till att fö-
retaget inte kunde fördela kostnader på alla kunder. Istället fick kostnader-
na fördelas mot vissa kundkategorier, som innebar differentierade kost-
nadsdrivarna. Konsultföretaget Prodacapo menar på att differentierade
kostnadsdrivare är en bra lösning för att kostnaderna ska kunna fördelas till
alla kunder.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till vad gäller val av kostnadsdrivare i
handelsföretag är att beställningar kan göras med artikelnummer samt utan
artikelnummer. Aktuella kostnadsdrivare skulle i detta fall vara antal be-
ställningar med artikelnummer respektive utan artikelnummer. Ett annat
kännetecken, som nämnts är handelsföretagens leveransmöjligheter. För att
korrekt avspegla kostnaderna, som en kund då tar i anspråk tycker vi att ett
handelsföretag kan använda kostnadsdrivarna antal leveranser via eget la-
ger och antal leveranser direkt från leverantör. Grunden till detta bygger på
vad vi har sett dels hos vårt studieobjekt dels kompletterande handelsföre-
tag. Kritik som kan riktas mot detta är att mätkostnaden kommer att öka på
grund av att det krävs en större informationsmängd.

7.4 Till vad kan ABC-informationen användas i handelsföre-

tag?

Nyttan av ABC-informationen i handelsföretag är enligt oss stor då de kal-
kyler, som användes innan införandet av ABC var schablonmässiga och
enkla. Den gamla kalkylen fördelade inte kostnaderna rättvist på grund av
enkla påslag på inköpspris, vilket bland annat nämndes av Fredrik Storm på
Svenskt Papper. Samtidigt ifrågasätter vi användningen av ABC-kalkyler i
handelsföretag eftersom framtagningsprocessen kräver mycket resurser i
form av tid och pengar.

Handelsföretagen kan använda ABC-informationen till att spåra vilka kun-
der som är lönsamma respektive olönsamma, vilket vi i kapitel fem ansåg
vara ett bra användningsområde för vårt studieobjekt, Materialservice. Vårt
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intryck av den stora betydelse som finns av att studera kundens lönsamhet i
handelsföretag, förstärktes i samband med vår undersökning, där till exem-
pel Svenskt Papper använde ABC-informationen till att rangordna sina
kunder och på så sätt styra kundernas köpbeteenden. Konsultföretaget Pro-
dacapo nämner kundbeteendet, som ett av fem användningsområden för
ABC-informationen. De fyra andra är analys av leverantör, sortiment, pro-
dukt/kundlönsamhet samt inköpssätt. Hall-miba är ett exempel på företag
där man använder ABC-informationen till att analysera sitt inköpsbeteende
och leverantörer.

Inom ICA används ABC-informationen till kostnadsstyrning, vilket är yt-
terligare ett viktigt användningsområde, som också tas upp i undersökning-
en av Nehler (2001). Resultatet från den visade att 52 % av de tillfrågade
företagen använder ABC för kostnadskontroll. I Nehlers studie (2001)
framkom utöver ovan nämnda användningsområde även ABC-kalkylens
nytta vid prissättning mot marknaden, som utnyttjades av 52% av företa-
gen. Vi finner ingen relevans i att använda ABC-informationen till prissätt-
ning i samma utsträckning i handelsföretag som i tillverkningsföretag på
grund av handelsföretagen delvis är pristagare. Vidare har handelsföretag
troligtvis inte samma möjlighet att reducera produktsortimentet som till-
verkningsföretag då de vill erbjuda sina kunder ett fullsortiment, vilket kan
ses hos vårt studieobjekt samt kompletterande handelsföretag.

Vi kan se en skillnad mellan handelsföretag och tillverkningsföretag med
avseende på vad företagen använder ABC-informationen till. Utifrån kon-
sultföretaget Prodacapo och vår undersökning av kompletterande handels-
företag anser vi att de största användningsområdena av ABC-informationen
i handelsföretag är till analys av företagets beteende samt kundlönsamhet.
En förklaring till att ABC-informationen används av handelsföretagen till
analys av sitt beteende härrör från att logistikdelen, det vill säga från inköp
till leverans, är en viktig funktion i handelsföretag. Vi stödjer oss på detta
argument utifrån vår undersökning där konsultföretagen SAM och Proda-
capo samt kompletterande handelsföretag ingick. Konsultföretaget Proda-
capo framhäver i detta sammanhang att kunder har en större roll i handels-
företagen, då det primärt är kundbeteendet som styr lönsamheten. Detta
resulterar i att handelsföretagen mer fokuserar på analys av kund än till-
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verkningsföretag. Handelsföretagen måste dessutom anpassa sig efter kun-
dernas behov. De behöver därför information om hur effektiv deras distri-
butions- och inköpskanal är.

ABC-informationen används i liten utsträckning till att styra den dagliga
verksamheten, det vill säga ABM. Vi tycker att strategisk ABM är mer re-
levant i ett handelsföretag än operationell ABM, då kundbeteendet spelar
en större roll i handelsföretagen. Endast ICA har använt ABC-
informationen till vad enligt oss har stora likheter med operationell ABM
och även vårt studieobjekt syftar till att ha detta användningsområde. Vi
vill dock poängtera att företaget ICA inte anser sig ha infört ABM. Kon-
sultföretaget Prodacapo säger att det är relativt få handelsföretag, som an-
vänder ABC-informationen som styrmedel.

Våra resultat visar på att de vanligaste användningsområdena är lönsam-
hetsbedömning och kostnadsstyrning. Vår undersökning pekar på att an-
vändningsområden för ABC i handelsföretag mer präglas av att kunden
sätts i fokus än i tillverkningsföretag.

7.5 Jämförelse

Vi kommer i detta avsnitt att jämföra ABC-modellen i kapitel fem med
ABC-modellen i kapitel 7 (se figur 13 i kapitel fem).

Vi har efter utformningen av ABC-modellen i kapitel fem fått en bekräftel-
se på att kund utgör det viktigaste kalkylobjektet i handelsföretag. I kapitel
sju framkom vidare att majoriteten av våra undersökta handelsföretag an-
vänder sig av kalkylobjektet artikelnivå. Ytterligare ett kalkylobjekt som
skulle kunna vara ett alternativ för handelsföretag är marknads- och distri-
butionskanal, men idag använder inget av våra undersökta handelsföretag
detta kalkylobjekt. Det har i detta kapitel inte framkommit några kalkylob-
jekt utöver de som redovisades i kapitel fem.
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Vi har valt att trycka mer på processerna kvalitet & miljö samt planering
och lagerhållning i kapitel sju. De processer, som är lämpliga att utgå vid
utformningen av en ABC-modell i handelsföretag är: planering, lagerhåll-
ning, kvalitet & miljö, administration, försäljning och ledning. Vidare
stödjer kompletterande handelsföretag och konsultföretag logistiken som en
viktig del i handelsföretag, vilket bekräftar det som sades i kapitel fem.

Vi har utifrån kompletterande handelsföretag och konsultföretag sett att
kunden står i fokus i handelsföretag. Handelsföretag lägger ner mycket tid
på att tillfredställa kundens behov, vilket har resulterat i att vi har inklude-
rat fler aktiviteter specifikt riktade mot kund i vår slutliga ABC-modell för
handelsföretag. Vår slutliga ABC-modell innehåller efter modifieringen 23
aktiviteter.

Vi har också kommit fram till fler kostnadsdrivare i vår slutliga modell i
kapitel sju, då vi utöver redovisade kostnadsdrivare i kapitel fem lagt till
antal nya kunder och antal nya leverantörer. Vår slutliga ABC-modell, se
figur 14, innehåller nu 11 kostnadsdrivare. Vi har även lagt till klassifice-
ringen nyhetsrelaterade kostnadsdrivare, vilken vi utelämnade i kapitel
fem.



ANALYS

104

Figur 14 Vår slutliga ABC-modell
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION

 detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser. Vi kommer att
besvara vårt syfte och våra undersökningsfrågor för att beskriva hur

ABC-kalkylen kan utformas och användas i handelsföretag. Avslutningsvis
kommer vi att ge förslag på vidare forskningsområden inom ABC-
kalkylering i handelsföretag.

8.1 Slutsatser

Orsaker till att företag inom handelsbranschen inför ABC i sin verksamhet
är delvis att de upplever att deras kalkyler är för schablonmässiga och enk-
la. Kalkylerna visar inte vilka kostnader produkter och kunder tar i anspråk.
Ett vanligt förkommande syfte i både teori och praktik är lönsamhetsbe-
dömning, men även kostnadsstyrning av produkt-, kund- och geografiska
dimensioner förekommer i verkligheten. Handelsföretagens kostnads-
struktur består av en mindre andel indirekta kostnader, vilket enligt oss är
en faktor som skulle kunna tala mot att införa ABC-kalkylering i handels-
företag. Tillverkningsföretag har en större andel indirekta kostnader, vilket
pekar på en större användning av ABC i tillverkningsföretag än i handels-
företag.

Tillverkningsföretag använder oftast produkt som kalkylobjekt, medan
handelsföretag fokuserar mer på kund. Vår undersökning visar på att kund
och artikel är vanliga kalkylobjekt i handelsföretag. Vidare framkom att
marknads- och distributionskanaler utgör ett viktigt kalkylobjekt för han-
delsföretag, då de kan välja mellan att leverera direkt från leverantör till
kund eller gå via sitt eget lager. Därför skulle kalkylobjektet marknads- och
distributionskanaler, ge ett handelsföretag intressant information om hur
effektiv deras distributionshantering är.

Vi har utifrån teorin och empirin uppmärksammat att handelsföretag har
följande viktiga processer: planering, lagerhållning, kvalitet & miljö, för-

I
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säljning, administration, samt ledning. Dessa processer kommer att påverka
handelsföretagens utformning av ABC-modellen, genom att fler aktiviteter
kommer att kunna härledas till processerna lagerhållning samt planering.
Vi skulle vilja säga att handelsföretag oftast är uppbyggda kring en logis-
tikprocess, varför aktiviteter som avspeglar dessa förhållanden är extra
viktiga. Handelsföretag tillhandahåller lager för att kunna leverera produk-
ter när deras kunder önskar. Finns inte de produkter som företagens kunder
efterfrågar i lager, kan företagen gå miste om försäljningstillfällen.

En skillnad mellan handelsföretag och tillverkningsföretag som påverkar
kalkylens utseende är att handelsföretagens ABC-modell är inriktad på att
stödja distributionsprocesserna medan tillverkningsföretagens ABC-modell
är till för att stödja tillverkningsprocessen. Vi vill poängtera att skillnader
kan föreligga inom handelsbranschen, men denna uppdelning av företag
inom handelsbransch ligger utanför vårt forskningsområde, varför vi inte
tagit upp detta. Avslutningsvis vill vi understryka att handelsföretagen or-
ganisation är uppbyggd kring kunden, vilket innebär att fler aktiviteter är
hänförliga till kund.

Vår undersökning visar också att handelsföretag har fler aktiviteter och
kostnadsdrivare än tillverkningsföretag. Vår slutliga ABC-modell innehål-
ler 23 aktiviteter som är generellt användbara i handelsföretag, dock visar
vår studie på att handelsföretag oftast använder fler aktiviteter. Vi anser att
aktiviteter utöver ”våra” 23 generella aktiviteter kan hänföras till varje
handelsföretags specifika karaktär om fler aktiviteter väljs. De aktiviteter
som är vanligt förekommande enligt vår undersökning är de aktiviteter som
är hänförliga till processerna lagerhållning: mottagning och kontroll av va-
ror, lagerhållning samt utleverans. Vidare framkom att anskaffning av pro-
dukter utgör en viktig aktivitet i företaget (se figur 14). Företagsledning är
något som vi utifrån vår empiri och analys tycker är viktig i ett handelsfö-
retag och aktiviteter som leda och stödja bör därför finnas med i en ABC-
modell i handelsföretag.

Handelsföretagen i vår undersökning har alla haft fler än 29 kostnadsdriva-
re, medan företag inom verkstadsindustrin till största del har mindre än 15.
Antalet kostnadsdrivare skiljer sig mellan handelsföretag beroende på nog-
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grannhet och kostnad. Vi har i vår slutliga ABC-modell inkluderat kost-
nadsdrivare som kan hänföras till struktur-, volym-, och nyhetsrelaterade
kostnadsdrivare och innehåller slutligen 11 stycken, se figur 14.

Användningsområden för ABC-informationen i handelsföretag är kost-
nadsstyrning samt lönsamhetsbedömning. Vidare framkom att analys av
leverantör, sortiment och över inköpssättet utgör andra användningsområ-
den som är relevanta i handelsföretag. Vi ser en mindre men förekomman-
de betydelse av att använda ABC-informationen till prissättning i handels-
företag men ICA är ett exempel där prissättning används i verksamheten.
Handelsföretag är till viss del pristagare och kan därmed inte höja priset
alltför mycket. Att styra kundbeteendet har visat sig väldigt viktigt i han-
delsföretag. Företag försöker då styra sina kunder så att de blir lönsamma
eller anpassa sitt beteende efter kunden.

Handelsföretagen använder inte ABC-informationen för att styra den dagli-
ga verksamheten och inget pekar på att ABM är ett bra användningsområde
för handelsföretag, då endast Hall-miba har använt sig av ABM. Inget av
de andra undersökta handelsföretagen har funderat på att införa ABM efter-
som det kräver mycket tid och resurser.

8.2 Vidare forskning

Ett intressant forskningsområde vore att undersöka om det finns någon
koppling mellan Supply Chain Management och ABC-kalkylering. Supply
Chain Management syftar till effektivisering av varu- och materialflödet i
en förädlingskedja23 och i vår undersökning framkom att logistikfunktioner
utgör ett viktigt delmoment i ett handelsföretag och därmed i vår ABC-
modell. Går det att koppla samman dessa två begrepp och på så sätt erhålla
en bättre kostnadsfördelning. Vi har i vår undersökning även kommit fram
till att marknads- och distributionskanaler är viktiga kalkylobjekt vilket yt-

                                                          
23 Förädlingskedja = flödet av varor och information från råvaruleverantör till slutkon-
sument
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terligare pekar på att Supply Chain Management är ett intressant forsk-
ningsområde att diskutera i samband med ABC.

En tvärsnittstudie över ABC-kalkylering i handelsföretag skulle vara in-
tressant att genomföra för att få en större och mer generell bild över ut-
formningen och användningen. Vidare vore det intresseväckande att med
hjälp av en tvärsnittstudie jämföra ABC-modellen i olika branscher. Under-
sökningen skulle kunna omfatta tre branscher: tillverkningsföretag, han-
delsföretag samt tjänsteföretag.
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BILAGA 1 Intervjuformulär Materialservice

Frågor till Administration
1. Antal anställda på Er avdelning?
2. Vilka ansvarsområden har varje person på Er avdelning?
3. Vad använder Ni för kalkylmetod?
4. Beskriv hur kalkylarbetet går till?
5. Hur ser Er kostnadsstruktur ut?
6. Varför vill Ni införa ABC-kalkylering?
7. Vilka problem finns med nuvarande kalkyl?
8. Vad används Er nuvarande kalkyl till?

Frågor till Marknads- och försäljningsavdelningen?
1. Antal anställda på Er avdelning?
2. Vilka ansvarsområden har varje person på Er avdelning?
3. Syftet med ABC-kalkylering? Problem med nuvarande kalkyl?
4. Hur ser kundstrukturen ut? (det vill säga kundgrupper)
5. Vilka krav ställer kunderna?
6. Kostnaden för kundkontakter?
7. Beskriv kundernas köpbeteende, det vill säga vilka krav ställer kunden

vad gäller till exempel leveranser, krav på säljstöd, betalningsvillkor?
Kostnadseffekter? Är kundanpassningen unik för varje kund?

8. Vilka produkter, produktgrupper, varugrupper och sortiment finns?

Frågor till Centrallagret?
1. Antal anställda på Er avdelning?
2. Vilka ansvarsområden har varje person på Er avdelning?
3.  Koordinering av produkterna vid hantering?
4. Orsaken till lagerhållning?
5. Hur stor är kapitalbindningen i lagret?
6. Kräver produktgrupperna alternativt produkter olika prestationer , t ex

angående servicegrad och kvalitetskontroll
7. Lageromsättningshastighet?
8. Lagerkostnad?
9. Hur sker lagerhanteringsprocessen?
10. Vilka hjälpmedel använder Ni för att utföra Ert arbete? Exempelvis

truckar, datorer. Hur ofta använder Ni hjälpmedel?
11. Finns det några produkter som kräver extra stort lager?
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Frågor till Kvalitetsteknik/miljöavdelningen
1. Vilka resurser (hjälpmedel) finns och hur stor del tar varje aktivitet i

anspråk? (datorer, personal)
2. Vilka krav ställer kunderna på miljön och kvaliteten?
3. Ställer vissa kunder eller produkter större krav?
4. Vart kommer miljö och kvalitet in i företagets processer?
5. Beskriv arbetsprocessen för miljö och kvalitet?
6. Bedriver Ni något utvecklingsarbete vad gäller kvalitet och miljö? Hur

stor del läggs ner på varje varugrupp?

Frågor till Materialplaneringsavdelningen?
1. Antal anställda på Er avdelning?
2. Vilka ansvarsområden har varje person på Er avdelning?
3. Vilken kontakt har Ni med kunder och leverantörer?
4. Hur sker inköpsprocessen av produkter?

Följande frågor ställdes till de anställda, vi intervjuat på respektive avdel-
ning.
1. Vilken är Din roll i organisationen?
2. Vilka arbetsuppgifter utför Du/Ni?
3. Vad orsaken till att Du utför en arbetsuppgift?
4. Vad är resultatet av varje arbetsuppgift?
5. Vem är kund till Dina/Era arbetsuppgifter?
6. Vilka hjälpmedel behöver Du för att utföra dina arbetsuppgifter?
7. Kan Du beskriva input, output, kund, process?
8. Arbetsuppgifternas tidsmässiga uppdelning?
9. Vilken arbetstid i % går åt för respektive aktivitet? Anser Du att någon

aktivitet upptar mer än 30 % av Din total arbetstid? Om ja, kan Du dela
upp denna aktivitet i mindre delar?
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BILAGA 2 Frågor till handelsföretag

1. Vilket är syftet med ABC-modellen?
2. Bidrog ABC-kalkylen till att syftet uppfylldes? Om Ja, varför? Om Nej,

varför inte?
3. Vilket/ vilka kalkylobjekt använder Ni? Varför/ varför inte?
4. Vilken var anledningen till att ABC-kalkylering blev aktuellt i Ert före-

tag?
5. Vilken är Er affärsidé?
6. Beskriv organisationen kortfattat, antal anställda, organisationsstruktur,

omsättning, kunder, produkter och marknader.
7. Vilka situationer/faktorer var viktiga när Ni utformade ABC-kalkylen?
8. Hur ser fördelningen mellan de direkta och indirekta kostnaderna ut i

Ert företag?
9. Vilken betydelse hade lagret när Ni utformade ABC-modellen? Hur för-

delade Ni lagerkostnaderna?
10. Hur mycket kapital binds i lagret?
11. Vilka kostnader fördelades/fördelades inte ut på kalkylobjektet? Var-

för/varför inte?
12. Vilka och hur många aktiviteter använder Ni?
13. Varför valdes dessa aktiviteter?
14. Vad utgick Ni ifrån när ni valde aktiviteter?
15. Vilken nivå eftersträvade Ni vid val av aktiviteter, en övergripande eller

en mer detaljerad nivå?
16. Vilka och hur många kostnadsdrivare används?
17. Varför valdes dessa kostnadsdrivare?
18. Vad utgick Ni ifrån vid val av kostnadsdrivare?
19. Delades kostnadsdrivarna in i olika grupper?
20. Vilken information ger ABC-kalkylen?
21. Hur använder Ni ABC-informationen?
22. Ser Ni några alternativa användningsområden?
23. Har Ni infört ABM? Varför?/Varför inte?
24. Har det varit enkelt att införa ABC?
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BILAGA 3 Frågor till konsultföretag

1. Vilket är syftet med ABC-kalkylering i handelsföretag? Skillnader
mellan verkstadsindustrin och handelsföretag?

2. Anser handelsföretagen att syftet uppfylls med ABC-modellen?
3. Vilka kalkylobjekt används mest av handelsföreta-

gen/verkstadsindustrin? Varför är vissa kalkylobjekt vanligare än andra?
4. Vilken är anledningen till att handelsföretagen vill införa ABC i företa-

get?
5. Vilken typ av kalkyler har handelsföretagen använt sig av innan ABC-

kalkylen?
6. Vilka problem förknippas med ABC-kalkylering?
7. Kan Ni beskriva vad som kännetecknar ett handelsföretag?
8. Har Ni uppmärksammat några speciella faktorer/situationer, som påver-

kar ABC-modellen när den utformas i handelsföretag?
9. Hur ser fördelningen ut mellan de direkta och indirekta kostnaderna i

handelsföretag?
10. Vilken hänsyn tar Ni till lagret när ABC-kalkylen utformas? Hur förde-

lar Ni lagerkostnader?
11. Hur mycket kapital binder handelsföretagen i genomsnitt i lagret?
12. Vilka kostnader fördelas/fördelas inte ut? Varför/varför inte?
13. Hur ser designen av ABC-kalkylen ut? Upplever Ni att det finns några

större skillnader mellan verkstadsindustrin och handelsföretag, det vill
säga fördelas vissa poster annorlunda?

14. Vilka aktiviteter är vanligast i handelsföretag och hur många aktiviteter
används?

15. Vad utgår Ni ifrån när aktiviteter väljs?
16. Vilken nivå av aktiviteter försöker Ni eftersträva, en övergripande eller

en mer detaljerad nivå?
17. Vilka kostnadsdrivare är vanligast och hur många väljs?
18. Vad utgår Ni ifrån när kostnadsdrivare väljs?
19. Hur delar Ni in kostnadsdrivarna?
20. Vilken information ger ABC-kalkylen till handelsföretagen?
21. Hur använder handelsföretagen ABC-informationen?
22. Har många handelsföretag infört ABM i sin verksamhet? Varför/ varför

inte?
23. Hur kan ABM användas för att styra ett handelsföretag? Är ABM ett

bättre alternativ i handelsföretag än i verkstadsindustrin?
24. Hur upplever handelsföretagen implementeringsprocessen? Enkel/svår?
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BILAGA 4 Aktivitetsrapport för Materialservice

Tidsförbrukning för processen planering

AKTIVITETER: TIDSFÖRBRUKNING
Anskaffning av produkter 20%
Planeringsarbete 40%
Kontakt med leverantör 15%
Leveransbevakning och uppföljning 25%

Tidsförbrukning för processen lagerhållning

AKTIVITETER TIDSFÖRBRUKNING
Mottagning och kontroll av varor 30%

Lagerhantering 25%
Plockning och utleverans 45%

Tidsförbrukning för processen kvalitet och miljö

AKTIVITETER TIDSFÖRBRUKNING
Reklamtionshantering 42%
Miljöledning 42%
Kvalitetssäkring 16%

Tidsförbrukning för processen försäljning

AKTIVITETER TIDSFÖRBRUKNING
Orderhantering 25%
Offertgivning 25%
Marknadsföring 25%
Samverkan och utvecklingsmöten 25%

Tidsförbrukning för processen administration

AKTIVITETER TIDSFÖRBRUKNING
Fakturahantering 17,5%
Fakturakontroll 27,5%
Bokföring 22,5%
Administration och personalärenden 32,5%


